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Santa Casa é 
contemplada 

com R$ 5 mi e 
Bezerra receberá

R$ 500 mil
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Investigação 
conclui que 

morador de rua 
foi queimado 

vivo em Mirassol
Pág. A5

PMR e Águia 
fazem cerco 
a motorista e 

apreendem 350 
quilos de droga
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Jovem é 
executado a tiros 

em Olímpia e 
suspeita é de 

crime passional
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Edinho mobiliza prefeitos da região para 
traçarem plano conjunto contra o vírus

Parceria com indústria cadastra 505 doadores

O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, reuniu virtualmente outros sete chefes do Executivo, na tarde desta quarta-feira, para a elaboração de um plano regional 
de enfrentamento ao novo coronavírus. As propostas devem ser unificadas e apresentadas para o governador João Doria.                                         Pág. A3

Patrulha manda 
oito agressores 
para a cadeia 

em dois meses
Após dois meses de sua 

implantação em Rio Preto, a 
Patrulha Maria da Penha reali-
zou oito prisões por descumpri-
mento de medidas protetivas.

Já foram visitadas por guar-
das civis municipais, até o mo-
mento, 180 vítimas. 
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Divulgação

Obras de ciclovia 
interditam Bady  
perto da SP-310

Doria proíbe reabertura de academias, 
salões de beleza e barbearias no Estado 
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Bairro São Francisco lidera ranking 
de casos do Covid-19 em Rio Preto
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O Hemocentro de 
Rio Preto, em parceria 
com a empresa Facchi-
ni, promoveu, ontem, 
uma ação para captar 
novos cadastros para 
o Registro Nacional de 
Doadores de Medula 
Óssea (Redome). Esta 
é a terceira ação deste 
tipo na indústria. No to-
tal,  505 novos doado-
res foram cadastrados.
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ENFRENTAMENTO À PANDEMIA

Cláudio LAHOS
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Estamos há aproximada-
mente dois meses em isola-
mento domiciliar, com impor-
tante restrição das atividades 
não essenciais. Apesar do 
aumento do número de casos 
confirmados de infecção pelo 
novo Coronavírus, a quarente-
na tem diminuído a velocidade 
de disseminação do vírus e tem 
permitido ao sistema de saúde 
adaptar-se às necessidades da 
nossa população e preparar-se 
para um possível colapso na 
saúde, com iminente esgota-
mento dos leitos de terapia 
intensiva.

A maioria das pessoas, 
em especial aqueles que per-
tencem ao grupo de risco, 
tem evitado aglomerações e 
postergado consultas médicas 
não emergenciais. 

O grande problema desta 
situação é o risco da au-
tomedicação. A dificuldade 
em comprar medicações sob 
orientação médica estimula 
o uso de medicamentos por 
conta própria. 

Apesar de a experiência 
popular com algumas medi-
cações, tais como analgésicos 
e anti-inflamatórios, o perigo 
da automedicação reside no 
mascaramento temporário de 
sintomas importantes que po-
dem refletir o início de doenças 
graves ao ser humano.

O perigo da automedicação 
na pandemia

Divulgação

O uso inadvertido de analgé-
sico oferece um alívio sintomá-
tico momentâneo de dores no 
peito, dores nas pernas e dores 
na barriga, mas que infelizmente 
apenas está atrasando o correto 
diagnóstico das doenças toráci-
cas, circulatórias e abdominais.

Por exemplo, a dor nas per-
nas não diagnosticada corre-
tamente impede o tratamento 
da trombose venosa profunda. 
Além disso, a má circulação 
apresenta-se inicialmente como 
dor nas pernas. O uso de anal-
gésicos sem orientação médica 
pode atrasar o diagnóstico e 
comprometer a circulação dos 
membros.

Procure seu médico se hou-
ver necessidade, mesmo no 
período da pandemia. A auto-
medicação é perigosa e pode 
agravar o quadro clínico da trom-
bose venosa profunda e da má 
circulação, com consequências 
graves ao ser humano.

 
Prof. Dr. Sthefano Atique 

Gabriel - Doutor em Pesquisa 
em Cirurgia pela Faculdade 
de Ciências Médicas da Santa 
Casa de São Paulo, especia-
lista nas áreas de Cirurgia 
Vascular, Angiorradiologia e 
Cirurgia Endovascular e coor-
denador do curso de Medicina 
da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos (Unilago).

     A maioria das pessoas, em especial aqueles que 
pertencem ao grupo de risco, tem evitado aglomerações 

e postergado consultas médicas não emergenciais“   ”

LEITOR 

Sderlon  SCARIN

“Meu  amor,  para  com  Laelva”- D

- “Oh! Calí, obrigada,
- “Compreendeste
- “Tal coordenada,
- “Não temas por mim,
- “Continuarei feliz
- “E digo---
- “Jamais virá castigo
- “À esta resolução
- “E virão
- “Galardões

- “Certo, querida!
- “Vem saborear o des-

dejum,
- “A boa comida
- “Aumentará aos teus  

ânimos,
- “Revestir-te o corpo
- “Com nutrição,
- “Já esfriou o pão
- “E gela o leite---
- “Preparei-te
- “Roscas e pudim

Laelva levantou-se
E seguiu à mulher,
A algazarra das aves,  alas-

trou-se,

O sol, aqueceu mais,
A aragem, a lembrar
À “pequena linda”
Existir ainda!
Recanto agreste e feliz
O qual, Deus, bendiz
Pois, promissor, ali mora

Laelva passeava
Pelo local,
Paz emanava
Entre “vegetais” frutíferos,
Com passarinhos, flores---
Galante vida,
Destituída
De nefandos deslizes
Cujas raízes
Desconhecem ao próprio  

fim

Porém, a estação
Naqueles rincões,
Incidiu  atenção
N, outros locais,
A atmosfera desapareceu,
O tempo,
Sob lamento
Ficou a implorar
Pelo regressar
Da luz

Divulgação

O firmamento perdeu a  
cor,

Houveram  chuvas,
O calor
Ficou frio,
A terra parecia triste!
Porém o verde, insistiu  

reinar
E a saborear
À vida, como outrora,
Fauna, flora,
Perpetuaram

Viu-se Laelva, a olhar afo-
ra,

Agazalhada com lã,
A friagem, agora,
Mais inquietante!
Um
Arrepio gelado
E inesperado,
Transpassou-á
 Incitando-á
Ali, permanecer

6/6/1977 -  21/9/1989
 

   A  5/I0/1989  e  agosto, 
de 1996
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O prefeito de Rio Preto, Edi-
nho Araújo (MDB), coordenou 
no final da tarde desta quarta-
-feira (13) uma reunião online 
com sete prefeitos de cidades 
da região. O tema principal 
foi a situação da pandemia 
do coronavírus (Covid-19) 
regionalmente e também os 
impactos econômicos que a 
doença trouxe com ela. 

 A maioria dos prefeitos 
reforçou a fala da necessidade 
de uma flexibilização regional 
das atividades. 

Rio Preto é um dos 16 
municípios que encabeçam o 
recém-criado Conselho Munici-
palista que tem como objetivo 
durante essa crise vivida por 
todos tratar de forma regiona-
lizada as questões da saúde e 
economia. 

Edinho ficou incumbido 
de fazer a conversa com os 
demais prefeitos, para juntos 
traçarem o quadro real da 
região e definir quais as estra-
tégias de enfrentamento tanto 
na área da saúde quando na 
econômica serão tomadas.

Durante a videoconferência 
Edinho apresentou os dados de 

Rio Preto, que conta com 352 
casos positivos para Covid-19 
e 88 pacientes internados por 
síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG) para os prefeitos 
Fla Prandi (Jales), Marta Ma-
ria Lopes (Catanduva), André 
Pessuto (Fernandópolis), André 
Vieira (Mirassol), Fernando 
Cunha (Olímpia), Ademir Mas-
chio (Santa Fé do Sul) e João 
Dado (Votuporanga).

Os prefeitos em suas falas 
reafirmaram a defesa de uma 
flexibilização regionalizada sa-
lientando que os números de 
casos e mortes estão bem 
distantes do que acontece na 
capital.

O presidente da Câmara, 
Paulo Pauléra (Progressistas), 
que foi convidado pelo prefeito 
para acompanhar a reunião 
salientou que todos os prefei-
tos foram enfáticos que estão 
sofrendo forte pressão do setor 
empresarial pela reabertura do 
comércio. Eles estudam achar 
juntos alternativas para o co-
mércio como, por exemplo, a 
abertura em dias alternados e 
em horários também flexíveis. 

O prefeito também des-
tacou a preocupação com a 

Sérgio SAMPAIO

PANDEMIA EM VIDEOCONFERÊNCIA

Prefeitos querem regionalizar 
flexibilização das atividades

O deputado federal (DEM) 
apresentou, nesta terça-feira 
(12), projeto de Lei que tem 
como objetivo reduzir a zero 
as porcentagens de contribui-
ção para PIS/Pasep e Confins 
aplicada ao etanol hidratado. A 
medida vale durante o período 
de pandemia do novo coronaví-
rus (COVID-19) no Brasil. 

“O PL, de minha autoria, foi 
elaborado para ajudar o setor 
sucroenergético a driblar a crise 
durante a pandemia. Por conta 
dos efeitos causados em todo o 
país, o cenário econômico preju-
dicou o setor, culminando com 
queda nas vendas de etanol em 
postos e, consequentemente, 
aumento no estoque do produ-
to, preocupando o segmento”, 
disse o deputado. 

O parlamentar ainda apre-
sentou outros dois requerimen-
tos - um ao Ministério da Agri-
cultura, para que medidas sejam 
apresentadas a fim de minimizar 
os danos do setor, especialmen-
te em relação ao aumento da 
Contribuição de Intervenção de 
Domínio Econômico (CIDE) e 
da porcentagem de importação 
da gasolina, combustível que 
concorre com o etanol.  O outro 
para o Ministério da Economia, 
solicitando que estudos técnicos 
sejam elaborados para a criação 
de linha de crédito para arma-
zenamento de etanol em forma 
de títulos de garantia Warrant, 
empresa encarregada da guarda 
e conservação de mercadorias.

Geninho apresenta 
medidas para 

minimizar danos ao 
setor sucroenergético  
Sérgio SAMPAIO

Com medo
Os profissionais da mídia 

sabem como está difícil para 
conseguir assunto neste período 
de pandemia. Na área política, 
não é diferente. O único meio de 
obter informação é através do 
celular ou aplicativos. O diabo 
que a maioria dos vereadores 
não atende as chamadas, talvez 
com medo de ser infectado pelo 
vírus através do celular. Paulo 
Pauléra (PP), Marco Rillo (Psol), 
Celso Peixão (MDB) e Zé da Aca-
demia (Patriota), por exemplo, 
estão fora dessa lista, sempre 
atendem as chamadas, sem 
nenhum risco de contaminação.  

Sorrateira
Operadoras de celulares e de internet estão deixando 

de enviar boletos aos usuários neste período de pande-
mia. A Net, por exemplo, cobra 10 reais para enviar o 
documento, portanto, de forma sorrateira, economiza ao 
jogar a culpa no vírus chinês. Os usuários argumentam 
que o Correio está entregando as correspondências 
normalmente e não veem motivo para não receber suas 
contas. O usuário sofre ainda para obter informação; 
tem de aguardar e rezar para ser atendido. Para piorar, 
o Procon também está fechado...

Nada sério
Boa parte da população de Rio Preto continua não 

levando a sério o isolamento social. Dados de moni-
toramento detectou, nos últimos dias, que 39% dos 
rio-pretenses têm cumprido as medidas restritivas para 
barrar a propagação do novo coronavírus. O ideal, se-
gundo especialistas da área da saúde, deveria ser, no 
mínimo, acima de 55%. Aí fica difícil, por exemplo, para 
o prefeito Edinho Araújo (MDB) ampliar o número de 
atividade, a fim de voltar à normalidade. Só resta seguir 
o decreto do governo do estado.

Educação
A Secretaria da Educa-

ção prepara projeto peda-
gógico com o objetivo de 
ministrar aulas, pela TV 
Câmara, aos alunos da 
rede municipal de ensino. 
A previsão da secretária 
Sueli Costa é que as aulas 
comecem até o fim deste 
mês. Quando o isolamento 
social foi decretado pelo 
governo do estado, todo 
mundo achava que as me-
didas restritivas seriam 
por poucos dias. O tempo 
passou e ainda não tem 
previsão para que tudo 
volte à normalidade. Agora, 
os profissionais da área da 
educação têm de trocar 
o pneu com o veículo em 
movimento.

Multa
O deputado federal Célio Studart (CE) apresentou 

projeto que estabelece multa administrativa para quem 
promover festas durante o estado de calamidade 
pública por causa do coronavírus. O valor da multa 
será proporcional à gravidade do fato e à capacidade 
econômica dos infratores. A arrecadação das multas 
deverá ir para os estabelecimentos de saúde para 
combater a pandemia. Pelo andar da carruagem, 
será uma boa fonte de receita às esferas públicas, 
afinal, a quarentena, para boa parte da população, 
é uma festa.

Plano
O prefeito Edinho Araújo (MDB) participou de ví-

deo conferência ontem, que também contou com a 
presença do vice-governador Rodrigo Garcia (DEM), 
para debater um plano de enfrentamento à pandemia. 
A situação é grave e pelo que se vislumbra vai sobrar 
chumbo grosso para todo mundo, afinal, ninguém é 
mais esperto que o vírus que veio da China. Os prefeitos 
Duarte Nogueira e Alberto Mourão, ambos do PSDB, 
de Ribeirão Preto e de Praia Grande, respectivamente, 
também participaram da conferência.  

Chancelar
Os dirigentes partidários 

têm afirmado que as tratativas 
com o objetivo de chancelar 
alianças para disputar as elei-
ções majoritárias não estão 
avançando devido ao vírus 
chinês. Pode até ser que não 
tem reunião, porém, não há 
risco de contaminação con-
versar pelo celular ou trocar 
mensagens pelo WhatsApp. 
“Neste momento é difícil dizer 
algo, porque estamos focados 
na pandemia”, disse Renan 
Virgíneo, presidente do Avan-
te. Apesar de ele não admitir, 
o Avante deverá apoiar Edinho 
Araújo (MDB) na disputa pela 
reeleição.

economia e a dificuldade de 
encontrar um equilíbrio entre 
os cuidados com a saúde e a 
manutenção da economia. 

“Somos alvos de muitas 
críticas e pressões de todos os 
lados. Os que temem pela vida 
desejam que o prefeito feche 
ainda mais e restrinja a circu-
lação. Quem precisa trabalhar 
cobra mais abertura. Mas qual 
o prefeito que gostaria de ver 

Edinho comandou debate virtual e grupo de prefeitos deve apresentar plano unificado

Divulgação

Pós-isolamento
A Câmara dos Deputados 

promove hoje um seminário 
virtual para debater os pa-
râmetros e procedimentos 
para o retorno das atividades 
econômica e social depois 
do período de isolamento 
social imposto pela pandemia 
de covid-19. O debate será 
realizado pelo sistema de 
teleconferência do plenário, 
a partir das 11h. Se deba-
te resolvesse os problemas 
o Brasil já não teria mais 
nenhum tipo de problema 
crônico que se arrasta por 
décadas. O ex-presidente do 
Banco Central, Armínio Fraga, 
participa do seminário virtual.

Santa Casa e Bezerra 
recebem verba da Saúde

A Secretaria de Saúde assinou 
dois convênios de repasses de 
verbas para hospitais da cidade, 
um deles foi para a Santa Casa 
de Rio Preto no valor de R$ 
5.932.410,00 para a prestação 
de serviços hospitalares de en-
frentamento do Covid-19,incluin-
do apoio diagnóstico e terapêutico 
para pacientes atendendo pelo 
SUS (Sistema Único de Saúde). 

Esse valor foi repassado con-
forme o plano de trabalho apre-
sentado pela Santa Caca, à 
vigência deste convênio vai até o 
dia 5 de agosto. 

O outro convênio assinado foi 
com o Hospital Bezerra de Mene-
zes vem por meio de duas emen-
das parlamentares que somadas 
chegam a R$ 500 mil. 

Esse recurso será destinado 
para a prestação de serviços 
hospitalares e/ou ambulatoriais – 
incluindo apoio diagnóstico e tera-
pêutico para pacientes atendidos 
pelos SUS. A vigência do convênio 
vai até o dia 31 de julho e o valor 
repassado atende o plano de 
trabalho proposto pelo hospital. 

As emendas parlamentares 
foram feitas pelos deputados 
federal: Adriana Ventura (Novo) 
Luiz Flávio Gomes (PSB). 

Sérgio SAMPAIO

empresas fechando, pessoas 
perdendo renda e desemprego 
aumentando? As prefeituras 
continuam tendo que atender 
a rotina, enquanto veem a 
arrecadação caindo e novas 
e crescentes despesas com 
a Saúde”, salientou Edinho.

 Ele pediu ainda para que 
os outros prefeitos elaborem 
um panorama geral da pan-
demia em suas cidades e 

sugestões para o plano de 
enfrentamento regional de 
combate ao Coronavírus.

 “Pedimos aos senhores 
que nos enviem até sexta-fei-
ra as propostas e o panorama 
geral para que possamos 
unificar em um plano regional 
que devemos apresentar na 
segunda-feira, dia 18, para 
o governador João Doria”, 
finalizou Edinho.

Divulgação

Subcomitê vai acompanhar situação 
de óbitos por Covid em Rio Preto

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto criou um sub-
comitê para acompanhar 
de perto os óbitos que 
venham acontecer rela-
cionados ao contexto de 
enfrentamento de corona-
vírus (Covid-19) na cidade.

Por meio da portaria nº 
13/2020 “Institui e nomeia 
os membros do Subcomitê 
para a gestão mortuária no 
contexto do enfrentamento 
ao coronavírus (COVID-19) 

no âmbito da Secretaria de 
Saúde do Município de São 
José do Rio Preto”.

Esse subcomitê irá tratar 
exclusivamente de temas 
relacionados ao manejo 
mortuário, relacionados 
aos óbitos de moradores de 
Rio Preto diagnosticados 
com Covid-19.

Farão parte de subco-
mitê representantes das 
secretarias de: Saúde, 
Administração e Assistên-
cia Social, além da Defesa 
Civil.

Sérgio SAMPAIO O subcomitê terá a res-
ponsabilidade de estabele-
cer a operacionalização do 
plano de gestão mortuária, 
no contexto do contingen-
ciamento para ações de 
resposta rápida à pande-
mia no âmbito municipal. 

Eles terão como função 
também agilizar a situa-
ção demanda no que diz 
respeito as medidas de 
prevenção, controle e con-
tenção de riscos, danos e 
agravos à saúde pública.
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A cada seis casos de Covid-19 em 
Rio Preto, um é no São Francisco
A Secretaria de Saúde de 

São José do Rio Preto atuali-
zou os dados de coronavírus 
no município nesta quarta-
-feira (13). Foram 35 novos 
casos registrados, totalizando 
352 até o momento. 

De acordo com o levanta-
mento da Saúde, o bairro São 
Francisco concentra a maior 
porcentagem de casos con-
firmados, sendo responsável 
por 16,5% dos casos (cerca 
de 58 casos em números ge-
rais). Na sequência aparece 
a região central com 7,2%. 
Talhado tem o menor índice, 
com 0,42%.

Rio Preto também tem 74 
pacientes curados e registra 
dez óbitos até o momento. 
Devido ao aumento no nú-
mero de testes, a letalidade 
do Covid-19 no município 
caiu para 2,85%, enquanto a 
média nacional é de 6,98%.  

A Saúde ainda divulgou 
que dos 352 casos confirma-
dos, 91 são profissionais da 
área da saúde. 

A cidade contabiliza 2.517 
testes realizados, sendo que 
2.165 foram negativos. O 
coeficiente de incidência em 
Rio Preto é de 76 para cada 
100 mil habitantes. A maioria 
dos pacientes de Covid-19 
tem entre 30 e 59 anos, equi-
valente a 46,3% dos casos.

Com relação ao número 
de Síndrome Respiratórias 
Aguda Grave (SRAG), o mu-
nicípio já contabilizou 454 
notificações com 82 pacien-
tes internados, sendo 60 na 
enfermaria e 22 na UTI. Des-
tes 82 pacientes, 20 foram 

diagnosticados com corona-
vírus, sendo que dez estão 
internados na enfermaria e 
10 na UTI. A taxa de ocupa-
ção dos leitos no município 
está em cerca de 30%.

Nesta terça-feira (12), o 
isolamento social voltou a 
cair em Rio Preto, atingindo 
38%, sendo um dos menores 
do estado de São Paulo, que 
mantém a média de 47%. 

“Isto é preocupante. O 
fato de estarmos piorando 
nesse índice indica que a do-
ença vai aumentar. A medida 
que diminuímos o isolamen-
to, aumentamos a velocidade 
de propagação da doença, 
ou seja, teremos um número 
maior de casos em um menor 
período de tempo”, explicou o 
assessor especial da Secreta-
ria da Saúde, André Baitello.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br
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Atualização feita pela Se-
cretaria Municipal de Saú-
de revela que cidade está 
com 352 casos positivos 
do novo coronavírus

Gastos com o coronavírus podem ser 
acompanhados no portal da prefeitura 

A Prefeitura de Rio Preto 
disponibilizou, nesta quar-
ta-feira (13), a lista com 
os gastos relacionados ao 
combate do coronavírus(-
Covid-19)  na cidade. As 
informações podem ser 
acessadas pela popula-
ção e estão disponíveis 
na página do coronavírus 
(COVID-19), no Portal da 
prefeitura (www.riopreto.

sp.gov.br/coronavírus ).  Em 
nota, a prefeitura salienta 
que a medida tem o objetivo 
de garantir a transparência 
fiscal sobre os gastos do 
governo municipal.

Todos os equipamentos, 
materiais e serviços adqui-
ridos estão disponíveis na 
página, com o detalhamen-
to de quantidade, valores, 
empresa prestadora e até 
mesmo local de destinação. 
Até o momento, os valo-

Da REPORTAGEM res gastos pela Secretaria 
Municipal de Saúde para o 
combate ao coronavírus al-
cançam R$ 8.759.931,53.

A página do coronavírus 
é atualizada diariamente 
pela Secretaria de Comuni-
cação, com todas as infor-
mações sobre a COVID-19 
no município, como atua-
lizações, última live, notas 
e decretos, perguntas e 
respostas e transparência 
fiscal.

Divulgação

Álcool é ‘arma’ contra o vírus

Os três filhos e a sogra do 
vice-governador de São Paulo, 
Rodrigo Garcia (DEM), testa-
ram positivo para o Covid-19. 

A informação foi confirmada 
pela assessoria do vice-gover-
nador que afirmou que todos 
estão assintomáticos, sem 
maiores complicações e estão 
em isolamento.

A reportagem apurou que 
os pais de Garcia que poderiam 
ter se contaminado estão bem 
e mantendo isolamento social 
voluntário durante a quaren-
tena.

Detalhes sobre onde eles 
poderiam ter se contaminado 
não foram informados pela 
assessoria.

Filhos e sogra do 
vice-governador 
Rodrigo Garcia 

estão com Covid

TRANSPARÊNCIA

Comitê de Combate às Queimadas 
inicia série de transmissões ao vivo

O Comitê Gestor de Comba-
te às Queimadas iniciou nesta 
terça-feira, 12, uma série de 
transmissões ao vivo com o 
objetivo de conscientizar a po-
pulação sobre a importância de 
assumir posturas responsáveis 
durante o tempo de estiagem. 
As transmissões ocorrerão 
sempre às terças-feiras, às 
15h, pela página da Defesa 
Civil de Rio Preto no Facebook.

“Em meio a preocupação 
com a disseminação do Corona 
Vírus, não podemos descui-
dar da qualidade do ar, que 
também é um fator muito im-
portante relacionado a saúde 
pública”, disse o coordenador 

da Defesa Civil de Rio Preto, 
Carlos Lamin.

Ele lembrou que pessoas 
com problemas respiratórios 
estão no grupo de risco em 
caso de contaminação pelo Co-
ronavírus. “Se a gente conse-
gue evitar as queimadas, esses 
pacientes não terão de procurar 
unidades de saúde e consegui-
rão manter-se em isolamento. 
É uma forma de ajudarmos a 
protege-los”, pontuou.

Idealizador do comitê, La-
min apresentou a primeira live, 
na qual foi feito o detalhamento 
das ações e metas, assim como 
um resumo do trabalho con-
junto já realizado nos últimos 
três anos. Apresentou também 
o cronograma das próximas 

Da REPORTAGEM transmissões (lista anexa).
Na próxima terça-feira, 19, 

a live será com a pesquisadora 
da Unesp/Ibilce Denise Ferez, 
que vai falar a respeito dos pre-
juízos causados à saúde pelos 
materiais particulados presen-
tes na fumaça de incêndio em 
vegetação.

Participam do Comitê Gestor 
de Combate às Queimadas, 
criado em 2017, represen-
tantes da Defesa Civil, Guarda 
Municipal, Polícia Ambiental, 
Cetesb, Corpo de Bombei-
ros, Fatec, Unesp, Instituto 
Florestal, Semae, secretarias 
municipais de Serviços Gerais, 
Meio Ambiente e Comunicação, 
além de parceiros da iniciativa 
Privada.

Em coletiva, o governador João Doria manteve proibição às academias, salões e barbearias

Doria diz não 
à reabertura 

de academias 
em São Paulo 

O governador João Doria 
(PSDB) na coletiva desta quar-
ta-feira (13) afirmou que não 
haverá mudança na quarente-
na no Estado até o dia 31 de 
maio, salientando que continua 
valendo o decreto estadual 
onde academias, salões de be-
leza e barbarias permanecem 
sem poder funcionar por conta 
da pandemia do Covid-19.

“O Comitê de Saúde e o 
secretário de Saúde do Estado 
de São Paulo nos indicam que 
ainda não temos condições 
sanitárias seguras para auto-
rizar a abertura de academias, 
salões de beleza e barbearias 
neste momento”, salientou 
Doria.

Em Rio Preto, havia uma 
esperança em especial por 
parte dos donos de academias 
que esperavam que o governa-
dor seguisse o que determinou 
decreto feito pelo presidente 
da República, Jair Bolsonaro 
(sem partido), no início desta 
semana que colocou as acade-
mias, salões e barbearias como 
serviços essenciais. 

Localmente a prefeitura por 
meio de nota afirmou que o 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
seguiria o decreto estadual até 

o dia 31 de maio também. 

Ação – com essa negativa 
alguns donos de academias 
devem ingressar na justiça 
como salientou Gustavo Le-
mes, professor de Educação 
Física e membro do movimento 
organizado pela União das 
Academias Profissionais de 
Educação Física de Rio Preto, 
que é formado por donos de 
academias e professores de 
Educação Física. 

A decisão, segundo ele, 
deve ser individual, mas afir-
mou que muitos profissionais 
da área devem acionar o Crefi 
(Conselho Regional de Educa-
ção Física) para que o órgão 
entre também com uma ação 
pelo cumprimento do decreto 
federal para que todas as aca-
demias do Estado possam se 
reabertas. 

O decreto presidencial pode 
dar respaldo jurídico para a 
reabertura desses estabeleci-
mentos, mas, segundo decisão 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), tomada em abril, esta-
dos e municípios podem ado-
tar as medidas que acharem 
necessárias para combater o 
novo coronavírus, como isola-
mento social, fechamento do 
comércio e outras restrições, 
sem aval do governo federal.

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

DECRETO EM VIGOR Divulgação

Depois de distribuir na última 
semana 28.747 Kits de Alimen-
tação Escolar com gêneros não 
perecíveis – suficientes para o pe-
ríodo de 30 dias –, a Prefeitura de 
Rio Preto, por meio da Secretaria 
da Agricultura e Abastecimento e 
apoiada pela Secretaria de Educa-
ção, entrega nesta quinta (14) e 
sexta-feira (15) mais uma leva de 
kits de alimentos perecíveis.

Pais e responsáveis por alunos 
da rede municipal de ensino, ca-
dastrados entre 23 de março e 24 
de abril, deverão retirar os kits que 
são montados com qualidade e em 
quantidade suficiente para cada 
criança inscrita. A complementação 
nutricional equivalente à merenda 
escolar garantida aos alunos não 
fosse o recesso para contenção da 
pandemia de coronavírus.

“Tivemos uma grande amplia-
ção no atendimento às famílias, 
passando dos praticamente 15 mil 
em abril para quase 29 mil agora 
em maio. Desse modo, mais de 
dois terços dos alunos da rede 
pública estão recebendo o com-
plemento na alimentação, como 
garantido na merenda escolar”, 
comenta o secretário de Agricultura 
e Abastecimento, Antonio Pedro 
Pezzuto Junior.

Nesta semana, crianças de 3 
meses a 1 ano e 11 meses levam 
para casa 500g de cabotiá em 
cubos, 1 chuchu, 2 tangerinas, 2 
bananas, 2 maçãs, 1kg de sassami 
(filezinho de frango) e 4 pães. Já as 
crianças a partir de 2 anos rece-
berão 2 beterrabas, 2 cenouras, 2 
tangerinas, 2 maçãs, 1kg de sas-
sami (filezinho de frango) e 4 pães.

Escolas e equipe de meren-
deiras estão preparadas para re-
alização da entrega com medidas 
de higienização e distanciamento 
físico para prevenção ao coro-
navírus. Não há necessidade de 
aglomeração de pessoas nos locais 
de retirada dos kits, pois todos os 
cadastrados no período têm forne-
cimento garantido.

Alimentos 
perecíveis são 

entregues nesta 
semana aos 

alunos da rede 
municipal

Da REPORTAGEM

ESTIAGEM

Sergio SAMPAIO
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Estelionatário negocia 
moto com casal e dá 
prejuízo de R$ 4,7 mil

O golpe da venda on-line 
de veículos pelo site OLX, cujos 
anúncios são clonados e com 
valores abaixo dos praticados 
no mercado, fez novas vítimas 
em Rio Preto. Dessa vez foi 
um casal que mora no Nova 
Esperança e pagou R$ 4,7 mil 
por uma motocicleta.

Depois de ver a moto na 
casa do verdadeiro dono, o 
homem foi até uma agência 
bancária na avenida Nossa Se-

nhora da Paz e fez o depósito 
na conta pessoa física de uma 
integrante da quadrilha.

Ao tentar buscar o veículo, 
ele foi informado pelo seu 
proprietário, que havia sido 
identificado pelo golpista como 
‘cunhado’, de que o dinheiro 
não havia aparecido em sua 
conta, percebendo que havia 
caído em um golpe.

Caso segue sendo investi-
gado pela Polícia Civil rio-pre-
tense. Não há pistas da autoria 
até o momento.

Daniele JAMMAL

AUGUSTINHO DE OLIVEIRA BAR-
BOZA – Falecido no dia 13/05/2020 aos 
82 anos de idade. Era casado com Geni 
Antônia Maldonado Barboza, deixando os 
fi lhos: Eduardo e Abigail. Sepultamento 
ocorreu no dia 13/05/2020 às 17h, saindo 
do velório Ercília para o cemitério da 
Ressurreição.

FRANCISCO APARECIDO FLORIANO – 
Falecido no dia 12/05/2020 aos 64 anos de 
idade. Era separado Judicialmente de Leny 
Aparecida Bedurim, deixando os fi lhos: 
Tatiane e Carlos. Sepultamento ocorreu no 
dia 13/05/2020 às 11h, saindo do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

  FALECIMENTOS

Patrulha Maria da Penha faz oito 
prisões em pouco mais de dois meses

Em pouco mais de dois me-
ses nas ruas, a Patrulha Maria 
da Penha realizou oito prisões 
por descumprimento de medi-
das protetivas. Foram detidos 
e encaminhados à Polícia Civil 
quatro ex-companheiros, três 
filhos e um neto por agres-
sões e ameaças. As prisões 
realizadas até agora ocorreram 
nas regiões Sul, Leste, Norte e 
Central.

Desde o lançamento da 
Patrulha Maria da Penha, que 
ocorreu em 9 de março, a 
Guarda Civil Municipal recebeu 
do Tribunal de Justiça 180 
medidas protetivas para fazer o 
acompanhamento das vítimas. 
Todas já foram visitadas.

Essas mulheres estão sen-
do acompanhadas periodica-

mente pelos 12 guardas que 
compõem a patrulha. As visitas 
acontecem durante todos os 
dias da semana, quando as víti-
mas de violência doméstica são 
ouvidas e, caso precisem de 

Maria da Penha e são orienta-
das a ligar no telefone da GCM, 
o 153, em caso de emergência.

Além das oito prisões rea-
lizadas pela Patrulha Maria da 
Penha, outras três ocorreram 
no mesmo período em contexto 
de violência doméstica. Nesses 
casos, as vítimas não eram 
assistidas pela equipe especia-
lizada, mas procuraram a GCM 
pelo número 153 para denun-
ciar agressões. Guardas foram 
até esses locais e detiveram 
os agressores, conduzindo-os 
à delegacia. Atualmente, essas 
mulheres integram a lista de 
visitas da patrulha.

Os patrulheiros realizam as 
visitas no período diurno, mas 
todos os guardas da corporação 
são capacitados para atender 
as ligações de emergência 24 
horas.

Da REDAÇÃO

assistência, são encaminhadas 
à rede municipal de Assistência 
Social e Saúde.

As vítimas possuem acesso 
permanente ao contato telefô-
nico dos guardas da Patrulha 

Guardas civis municipais visitam vítimas de violência

Divulgação

AGRESSORES NA CADEIA ZONA RURAL

SITE OLX
Andarilho achado morto em 
Mirassol foi queimado vivo

A Polícia Civil de Mirassol 
esclareceu a morte de Valdecir 
Carneiro, cujo corpo foi encon-
trado carbonizado no prédio 
desocupado da antiga Santa 
Casa do município, no último 
domingo.

Ao contrário do que foi cogi-
tado por bombeiros, a vítima não 
se queimou ao tentar cozinhar 
de forma improvisada, mas foi 
queimada viva por outro anda-
rilho, de 38 anos.

O acusado teria responsa-
bilizado Carneiro pelo furto de 
pedras de crack e R$ 40, brigou 
com ele e foi até um posto de 
combustíveis, onde comprou R$ 
2 em etanol.

Em seguida, retornou ao 

hospital desativado e ateou fogo 
na vítima.

O suspeito, que teve a prisão 
preventiva decretada, está à 
disposição da Justiça.

Rio Preto 
Uma briga entre moradores 

de rua terminou, por volta das 
18h50 desta terça-feira, com 
um deles agredido por uma 
barra de ferro.

O desentendimento aconte-
ceu no Cristo Rei e teria ocorrido 
porque a vítima, de 39 anos, 
não teria devolvido dinheiro e 
nem comprado drogas para o 
agressor, de 46.

A PM foi acionada e o ho-
mem ferido se recusou a receber 
atendimento médico do Samu 
falando que “era uma briga de 
bêbados”.

Daniele JAMMAL

HOMICÍDIO

Após perseguição policial 
na rodovia Euclides da Cunha, 
entre Tanabi e Bálsamo, na ma-
nhã desta quarta-feira, a Polícia 
Militar Rodoviária (PMR), com o 
apoio do helicóptero Águia, con-
seguiu prender em flagrante por 
tráfico o motorista de um carro 
recheado de maconha.

O carregamento era de 503 
tabletes da droga, correspon-
dendo a mais de 350 quilos, 
além de um quilo de skunk.

O suspeito tentou fugir, aban-
donando o veículo em uma 
estrada rural, atrás da Base Ae-
ronáutica de Tanabi, mas acabou 
sendo localizado e detido.

Cerco policial prende 
motorista com 350 
quilos de maconha

Daniele JAMMAL

Um pedreiro, de 52 anos, 
e sua amásia, uma auxiliar de 
escritório, de 49, moradores 
no Eldorado, na Região Norte 
de Rio Preto, foram vítimas 
de dois golpes de estelionato 
cometidos pela internet.

Segundo o boletim de ocor-
rência registrado nesta segun-
da-feira, a mulher encontrou 
o anúncio de uma suposta 
cooperativa de crédito no Fa-
cebook e passou a negociar 
um empréstimo de R$ 3 mil.

Para conseguir o dinheiro, 
ela fez um depósito, em conta 
de pessoa física, a título de 
custas de cartório, no valor de 
R$ 300.

Seu companheiro encon-
trou outra financeira online e 
pagou R$ 1.580,77 para ter 
liberada uma linha de crédito 
de R$ 6 mil.

As vítimas perceberam que 
haviam sido enganadas por es-
telionatários quando o dinheiro 
não foi liberado e os criminosos 
pediram novos valores com 
a desculpa de que após três 
tentativas de depósito a Re-
ceita Federal havia bloqueado 
a operação e teriam que fazer 
outros depósitos.

Casal é vítima 
de dois golpes 
de estelionato 
pela internet

Daniele JAMMAL

A Polícia Civil de Olímpia in-
vestiga o homicídio de Jhonatan 
Tiago Petrinca Cerqueira, 25. 

Ele foi baleado na cabeça 
e no tórax, na manhã desta 
quarta-feira, no Jardim Santa 
Ifigênia.

O atentado aconteceu quan-
do a vítima descia de seu carro, 
um VW Gol, modelo quadrado, 
de cor azul.

Ele foi surpreendido pelo 
ocupante de um Honda City, de 
cor branca, que emparelhou e 
efetuou os disparos.

O jovem foi socorrido em 
estado grave para a unidade de 
pronto atendimento 24 horas da 
cidade, mas não resistiu. 

O autor do crime fugiu do lo-
cal. A PM segue fazendo buscas. 

Há suspeita de que a mo-
tivação do crime tenha sido 
passional. 

Jovem morre 
baleado em Olímpia

CAPTAÇÃO

Prof issionais do 
Hemocentro de Rio 
Preto visitaram, on-
tem, a unidade da 
indústria em Miras-
sol durante o inter-
valo dos colaborado-
res. Esta é a terceira 
ação deste tipo na 
Facchini. Ao todo, 
foram  cadastrados 
505 novos doadores 
de medula 

O Hemocentro de Rio Pre-
to, em parceria com a empre-
sa Facchini, promoveu uma 
ação para captar novos cadas-
tros para o Registro Nacional 
de Doadores de Medula Óssea 
(Redome). Nesta quarta-feira 
(13), profissionais do Hemo-
centro visitaram a unidade de 
Mirassol durante o intervalo 
dos colaboradores. Esta é a 
terceira ação deste tipo nas 
unidades da Facchini, que 
juntas conseguiram cadastrar 
505 novos doadores.

“O maior problema com a 
doação da medula óssea é a 
questão da compatibilidade, 
que é de uma a cada 100 mil. 
Por esse motivo, mobilizações 
como essa são sempre bem 
vindas”, explicou a enfermeira 
responsável pela capacitação 
no Hemocentro, Barbara Ca-
brera. 

Os requisitos para ser um 
doador é ter entre 18 e 54 
anos e não ter histórico de 
câncer.

A enfermeira também con-
tou sobre a situação atual do 
estoque de sangue. “Estamos 
com uma situação estável, 
mas doações tendem a cair 
muito quando começa o clima 
mais frio”, afirmou. 

Os interessados em reali-
zar uma doação podem fazer 
o agendamento em um dos 
seguintes números: 3201-
5151, 3201-5009, 3201-
5076 ou pelo 3201-5055. O 
mais indicado é que o agenda-
mento seja feito de segunda 
a sexta-feira, entre as 7h e as 
13h. O sangue coletado no 

Parceria cadastra mais de 500 
novos doadores de medula óssea
Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br
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A avenida Bady Bassitt 
será parcialmente interdi-
tada a partir desta quarta-
-feira, dia 13, em ambos 
os sentidos de direção na 
altura do cruzamento sob 
a rodovia Washington Luís.

Nas próximas duas se-
manas, os veículos poderão 
utilizar apenas as duas 
faixas à direita. O motivo 
é o avanço das obras de 
instalação da ciclovia na 
avenida.

O local estará devida-
mente sinalizado. A Secre-
taria de Trânsito pede que 
os motoristas redobrem a 
atenção e que os que pu-
derem, evitem o local para 
evitar congestionamentos.

Trânsito interdita 
avenida Bady a 
partir de hoje

Da REDAÇÃO

local atende a vários hospitais 
na região de Rio Preto.

Outras ações

Além de cadastrar novos 
doadores de medula óssea, 
a Facchini promoveu outas 
ações beneficentes. Uma delas 
foi a doação de R$ 100 mil 
para o Hospital de Base, re-
curso que será destinado para 

cuidados de crianças e idosos.
A empresa também realizou 

doações de máscaras e de R$ 
25 mil em kits de higiene para 
instituições em Rio Preto, Mi-
rassol e Votuporanga. 

As entidades beneficiadas 
foram: Lar de Betânia, Lar São 
Vicente de Paula, Lar de Idosos 
de Schmidt, Lar Esperança, 
Lar dos Velhinhos (Mirassol e 
Votuporanga), São Vicente e 

Viver Bem.
Por fim, a Facchini distribuiu 

marmitas para caminhoneiros 
que estavam trafegando pela 
Rodovia Washington Luiz, na 
altura do trecho de Rio Preto, 
próximo da guarita da Polícia 
Rodoviária. 

No total, foram destinados 
R$ 20 mil, com a entrega de 
2000 unidades entre os meses 
de abril e maio.

Cláudio LAHOS

PREJUÍZO

Isabela MARTINS

Divulgação
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DiáriodoBob
Ser feliz virou urgência. É pra ontem, expira em 24 horas. 

Entre postagens constantes, na tentativa vã de eternizar momen-
tos, caras e bocas são ensaiadas em busca de cliques, vidas 
compartilhadas com o desejo quase real de sentir algo, ser 
aceito ou simplesmente visto. Talvez uma fração de segundo. Ou 
menos. Apenas o suficiente até ver no feed, no instante seguinte, 
outros sorrisos amarelos, em filtros disfarçados, que chamam 
mais atenção e são mais convincentes. É quando nós nos da-
mos conta que essa tal Felicidade parece ter fixado morada no 
perfil que, definitivamente, não é o da gente. Mas se a Felicidade 
fosse uma pessoa ela estaria nos lembrando, gritando e esmur-
rando o vidro, do lado de cá, nos chamando para dar uma volta: 
“Larga esse celular!” e lembremos da música de Jota Quest: 
“O melhor lugar do mundo, É dentro de um abraço, pro solitário 
ou pro carente, dentro de um abraço é sempre quente”. Sim, é 
possível também ser feliz pelos ouvidos. Segue o andor. Os olhos 
são grande porta para vírus e lágrima pode espalhá-lo, diz estudo. 
Isso quer dizer o seguinte: logo, logo seremos proibidos de 
chorar. Quem não conseguir se controlar deve usar tapa olhos na 
rua. Posso perguntar? Se as aulas são online, a merenda vem 
pelo iFood? Leões ativos. Nesta quinta-feira, o Lions Centro, 
presidido pelo jornalista Nelsinho Gonçalves, mais os sócios do 
Lions Sul, entregam mais 100 protetores faciais (Mascaras para 
uso dos profissionais de Saúde) e 100 litros de álcool em gel 
para o Hospital de Base. Liberdade de pensamento. Não sei 
qual a pandemia é a pior.....A provocada pelo Corona VÍRUS ou 
pelo VÍRUS de uma sociedade inescrupulosa e CANALHA que, 
em vez de cuidar da sua própria vida, prefere: VIRALIZAR menti-
ras da vida de quem nem conhece. Fim do expediente. Depois 
do VÍRUS, vamos ter que nos virar pra curar e se reinventar no 
mundo novo que virá. Ponto e basta!

JANEIRO: CERVEJA ENVENENADA. FEVEREIRO: ENCHENTES. MARÇO: COVID-19. 
ABRIL: LIVES SERTANEJAS. MAIO: SENHOR, TENHA MISERICÓRDIA DE NÓS. 

Sorria beba muita água e seja feliz!

“SEM SINTOMA e tudo 
Ok”. Foi esta resposta curta 
e rápida enviada pelo vice 
governador Rodrigo Garcia, 
ontem, no fi m da tarde, di-
reto de São Paulo, sobre a 
notícia que seus três fi lhos e 
a sogra senhora Cinira Mar-
tin estavam com Covid-19.

PARABÉNS aos associa-
dos e à atual diretoria do 
Rio Preto Automóvel Clube, 
no comando do presidente 
Jesus Martim, pelo Cente-
nário (100 anos de funda-
ção do clube), ontem, dia 13 
de maio. Aplausos.  

 FATOS IRRELEVANTES 
e supérfl uos na atual con-
juntura pandêmica. Senhora 
da sociedade doa 500 sapa-
tos, por não saber usá-los 
na quarentena.

VEM AI, O WORKSHOP 
Virtual ao vivo com prática 
da Bioage de São José do 
Rio Preto. Tema Microagu-
lhamento. Incluso: Teoria, 
Demonstração Prática e 
Certifi cado Incluso com a 
Tecnologia Bio Y – Shake. 
Participação de Jéssica 
Francisco, no próximo dia 
18 de maio, a partir das 18 
horas. Informações (17) 
99635-6620.

O VICE-GOVERNADOR 
do Estado de São Paulo, 
Rodrigo Garcia, se reuniu 
ontem, com empresários 
fi liados ao LIDE, para um 
debate sobre o ‘Impacto da 
Covid-19 no Estado de São 
Paulo e o Plano de Reaber-
tura’. Os prefeitos de Rio 
Preto, Edinho Araújo; de 
Ribeirão Preto, Duarte No-
gueira; e de Santos, Paulo 
Alexandre Barbosa; partici-
param do evento on-line.

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Vamos juntos #LutarContraACrise

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

São Francisco
No Podium. O bairro São Francisco é o campeão de casos 
de vírus Corona em Rio Preto. O centro da cidade é o vice. 
Orgulhoso, o sub prefeito de Talhado, Pedro Nimer, está livre e 
solto porque o Distrito está praticamente zerado.

Família bonita. Angélica Daniel com as fi lhotas Gabriella e Daniella em pose 
especial para nossa coluna

Tel. (17) 3233-4888

VENDA E MANUTENÇO DE ROÇADEIRAS, 
SOPRADORES, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS E 
PULVERIZADORES, ALÉM DA VENDA DE EPIS

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

            Seguimentos industriais  -  construção civil  -   florestas e jardins 
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1370/ Mançor Daud (fone 3238-3359)

Nova Data
O empresário Ed Carlos (Ed Buffet) manda avisar que sua Feijoada 
do Ed, que seria no próximo mês de junho, com o showzaço 
do cantor carioca Diogo Nogueira, será remarcada para uma 
nova data assim que os órgãos de saúde e governo municipal 
decretarem a liberação para esse tipo de evento. Os ingressos 
adquiridos serão válidos para a nova data, sem necessidade de 
troca. A saúde em primeiro lugar, fiquem seguros e bem.  

Volta por cima
Depois de um tempo fora 
da tela da Record aos 
domingos, o programa Saúde 
Cap, pró Hospital de Câncer 
de Barretos, volta ao ar às 
10h do domingo, com o 
prêmio de R$ 200 mil, na 4ª 
rodada. Com isso centenas 
de vendedores voltaram ao 
trabalho para alívio de alguns 
desempregados.

Humanologia
O Posto Hipocampus da Shell está oferecendo um cafezinho e 
uma pequena sobremesa aos profissionais do Hospital Austa e 
aos entregadores de delivery. A medida, de acordo com Vilmar 
Marangoni Pires, proprietário do posto, faz parte da campanha 
‘Abastecidos de Cuidados’ que a Shell está realizando nas 
principais cidades brasileiras nesse momento de incerteza e 
preocupações.
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Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 018176/2019

Fica notifi cada a empresa, MARTA FRACONERI FALANQUI 
15741144845, localizada na Av. Potirendaba, 3050 – Box 
01 – Pq. Quinta das Paineiras – CEP: 15080-480 - São 
José do Rio Preto/SP, datada em 23/12/2019, motivos da 
notifi cação: Adequar empreendimento para que os resíduos 
sólidos, líquidos ou qualquer estado de matéria provenientes 
atividades industriais, comerciais, residenciais, não venha 
poluir o solo e os cursos d'agua, Artigo 1.º da Lei Municipal 
n.º2268/1978, 15dia(s), Multa de 50 UFM R$2.887,50 ou 
cassação/bloqueio de alvará. Observação: COMPROVAR 
A DESTINAÇÃO FINAL DO ÓLEO VEGETAL. O não cum-
primento da Notifi cação no prazo estabelecido, a notifi ca-
da fi cará sujeita às penalidades impostas pela legislação, 
assinada pela Agente Fiscal de Posturas Adriana Armani e 
Silva, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com registro do 
AR JU 63277219 7 BR, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 018534/2020

Fica notifi cada a empresa, AMBIENTAL RIO PRETO COLE-
TA E COMERCIO DE OLEO DE COZINHA, localizada na 
Rua Rodolfo Brandolezzi, 1549 – Pq. Jaguaré – CEP: 15051-
300 - São José do Rio Preto/SP, datada em 02/03/2020, mo-
tivos da notifi cação: Armazenar e depositar adequadamente 
os resíduos gerados no empreendimento. Informar a destina-
ção fi nal desses resíduos, Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, 
inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002, 
prazo de 05dia(s), Multa de 2002,59 UFIR R$7.589,82 ou 
cassação/bloqueio de alvará. Observação: APRESENTAR 
CONTRATO OU COMPROVANTES DE DESTINAÇÃO DE 
RESÍDUOS NO PRAZO DE 05 DIAS NA SECRETARIA DO 
MEIO AMBIENTE, SOB PENA DE MULTA DE R$ 7.589,82. 
O não cumprimento da Notifi cação no prazo estabelecido, a 
notifi cada fi cará sujeita às penalidades impostas pela legis-
lação, assinada pelo Agente Fiscal de Posturas Noriedson 
Mateus Marino, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com 
registro do AR JU 85468774 3 BR, acusando “não procura-
do”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 018543/2020

Fica notifi cada a empresa, ROSELI APARECIDA PEIXOTO, 
localizada na Rua “Um”, nº 23 – Estância dos Manacas – 
CEP: 15062-060 - São José do Rio Preto/SP, datada em 
02/03/2020, motivos da notifi cação: Colar, pregar placas de 
qualquer natureza; fi xar qualquer tipo de faixa ou objeto; 
pintar os troncos ou galhos; ou utilizar as árvores de outras 
formas de uso inadequado e nocivo, Art.76, §1º, I, II, X e XI 
da LM 13031/2018, prazo 1dia(s), Multa de 2 UFM R$120,48 
ou cassação/bloqueio de alvará; Ocasionar direta ou indire-
tamente a morte/destruição total/parcial de árvore em área 
pública ou em sua propriedade, por meios químicos, físicos, 
ou quaisquer outros meios, Art.76, parágrafo 1º, item XXV da 
LM 13031/2018, prazo 1dia(s), Multa de 12 UFM R$722,88 
ou cassação/bloqueio de alvará. Observação: RETIRAR 
PONTO DE LUZ INSTALADO EM ÁRVORE JUNTO AO SEU 
ESTABELECIMENTO SOB PENA DE MULTA E PERDA DA 
PERMISSÃO DE USO R$843,36. O não cumprimento da 
Notifi cação no prazo estabelecido, a notifi cada fi cará sujei-
ta às penalidades impostas pela legislação, assinada pelo 
Agente Fiscal de Posturas Noriedson Mateus Marino, uma 
vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR JU 
85468766 9 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência 030/2020

Fica advertida DANUSA NOGUEIRA BEZERRA COSTA, lo-
calizado na Av Brasilusa, nº 732 – Pq. Estoril – CEP: 15085-
020 - São José do Rio Preto/SP, datada em 31/01/2020, 
em virtude do não cumprimento da notifi cação 17849/2019, 
deixando de realizar as adequações ambientais necessárias 
à prática das suas atividades econômicas: COMPROVAR A 
DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS GERADOS PELO 
EMPREENDIMENTO (ÓLEO VEGETAL), no prazo de 10 
(dez) dias, caso ocorra o descumprimento da presente 
advertência, será aplicada a penalidade de multa, dobrada 

a cada reincidência pelo não cumprimento das adequações 
e indeferimento do processo “I-CAD”. Assinada pela Agente 
Fiscal de Posturas Adriana Armani e Silva, uma vez que a 
missiva nos foi devolvida pela Empresa de Correios e Telé-
grafos, sob o nº de registro do objeto do AR JU 85468657 5 
BR, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Auto de Infração e Imposição de Multa Nucleo Permanen-
te de Gestão de Resíduos da Construção e Demolição nº 
051326/2020 
Fica autuada ADRIANA GOI SILVA, localizada na Av Nova 
Granada, 2162 – Vila Miguelzinho - CEP: 15043-460 - São 
José do Rio Preto/SP, auto datado em 18/03/2020, motivo da 
autuação: Deposição de resíduos em locais não autorizados, 
base de cálculo 100 UFM, Multa de R$ 6.024,00 (seis mil, 
vinte e quatro reais). O autuado fi cará sujeito às penalidades 
impostas pela legislação, assinado pela Agente Fiscal de 
Posturas Fabiane Cristina Pazini Neves, uma vez que a mis-
siva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos de acordo com registro do AR JU 81006050 0 BR, 
acusando “desconhecido”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 18706/2020

Fica notifi cada a empresa, LUX RIO PRETO REPRESENTA-
ÇÕES LTDA ME, localizada na Av. Fernando Costa, 1089 – 
Vila Maceno – CEP: 15061-000 -São José do Rio Preto/SP, 
datada em 14/04/2020, motivos da notifi cação: Armazenar 
e depositar adequadamente os resíduos gerados no empre-
endimento. Informar a destinação fi nal desses resíduos, Art 
2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 
e Resol Conama n.º 313/2002, prazo de 5dia(s), Multa de 
2002,59 x1 UFIR R$7.589,82 ou cassação/bloqueio de alva-
rá. O não cumprimento da Notifi cação no prazo estabeleci-
do, a notifi cada fi cará sujeita às penalidades impostas pela 
legislação, assinada pela Agente Fiscal de Posturas Marile-
ne Antunes Fernandes, uma vez que foi constatado que a 
empresa não permanece com sua atividade no local.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Conforme requerimento referente a “ENTREGA DE DESTI-
NAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS”, a pedido de EBS RESTAU-
RANTE EIRELI, localizada na Av Sylvio Della Rovere, 120 – 
Jd. Yolanda – CEP: 15061-580 - São José do Rio Preto/SP, 
emitiu-se OFÍCIO Nº 0124/2020 – SMAURB/IFP, em 11 de 
fevereiro de 2020, assinado pelo Inspetor Fiscal de Posturas 
Edson Francisco da Silva Junior e informou seu indeferi-
mento, pois conforme informação fi scal, a data da decla-
ração é 23/07/2019, faz-se necessária a apresentação de 
declaração recente, com data atual.  Publica-se o referido 
Ofício, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empre-
sa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro 
do objeto AR JU 81006095 5 BR, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Conforme requerimento referente a “Solicita que sejam apre-
sentadas todas as provas que comprovem os fatos alegados 
na Notifi cação anexa”, a pedido de JOSE REINALDO DOS 
SANTOS, localizada na Rua Sebastião Rampin, 242 – Resi-
dencial Set Sul – CEP: 15081-599 - São José do Rio Preto/
SP, emitiu-se OFÍCIO Nº 0128/2020 – SMAURB/IFP, em 11 
de fevereiro de 2020, assinado pelo Inspetor Fiscal de Pos-
turas Edson Francisco da Silva Junior e informou seu inde-
ferimento, pois conforme informação fi scal, a Notifi cação foi 
lavrada em 18/12/2019 e entregue via Aviso de Recebimento 
no dia 27/12/2019. Teve como dispositivo legal a Lei Com-
plementar 17/92 (alterada LC 42/94) (reincidência), Art. 42, 
parágrafo único e NBR 10151 da ABNT; a Lei Complementar 
nº 217/2005, Art. 1º e 2º, ABNT 10151; Lei Complementar nº 
17/1992, artigo 43, inciso II. Informa-se que os procedimen-
tos adotados pelo Fisco respeitaram as disposições legais, 
bem como que a Notifi cação nº 018160 continuará em vigor, 
posto que houve infração as legislações citadas, haja vista 
que praticada por pessoa física, sendo o local objeto do 
ilícito residencial, com atividade de locação para festas, o 
que perturba assim, a circunvizinhança. Publica-se o referido 
Ofício, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empre-
sa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro 
do objeto AR JU 85468679 6 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Conforme requerimento referente a “Autorização de Mú-
sica”, a pedido de NALU AMARAL HYAMA, localizada na 
Rua Independência, 3387 – Centro – CEP: 15010-110 - São 
José do Rio Preto/SP, emitiu-se OFÍCIO Nº 0175/2020 – 
SMAURB/IFP, em 21 de fevereiro de 2020, assinado pelo 
Inspetor Fiscal de Posturas Edson Francisco da Silva Junior 
e informou seu indeferimento, pois conforme informação fi s-
cal, não foram realizadas as adequações em 2019. Publica-
-se o referido Ofício, uma vez que a missiva nos foi devol-
vida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob 
o nº de registro do objeto AR JU 63263079 0 BR, acusando 
“não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Conforme requerimento referente a “IMPUGNAÇÃO AO 
AUTO DE NOTIFICAÇÃO ESPECIAL Nº 001/2020”, a 
pedido de M M PÃO & CHOPP LTDA ME, localizada na 
Av Gerassina Tavares, 1100 – Quadra “b” - Lote 11 – Jd. 
Vista Alegre – CEP: 15061-650 - São José do Rio Preto/SP, 
emitiu-se OFÍCIO Nº 0204/2020 – SMAURB/IFP, em 06 de 
março de 2020, assinado pelo Inspetor Fiscal de Posturas 
Edson Francisco da Silva Junior e informou seu indeferimen-
to, pois conforme informação fi scal, a Notifi cação Especial 
em questão foi lavrada em 29/01/2020 e entregue em mãos 
no dia 31/01/2020. Teve como dispositivos legais: Lei Mu-
nicipal nº 3.359/1983 e Decreto Municipal nº 16.888/2013, 
entre outros – Da Cassação da Licença de Funcionamento. 
Os procedimentos adotados pelo fi sco respeitaram as dispo-
sições legais. Informa-se que a empresa apresenta defesa 
administrativa de forma tempestiva referente à Notifi cação 
Especial suprarreferida, nos termos do Artigo 15 do Decre-
to Municipal nº 16.888/2013. Face as vistorias no local em 
várias oportunidades, foram constatadas as irregularidades 
que justifi caram as missivas enviadas à empresa, impor-
tando salientar que constam denúncias acerca de infração 
de perturbação do sossego público protocoladas nesta 
Secretaria e no Ministério Público. A Notifi cação é mantida, 
em razão de sua legalidade, do trabalho profícuo que esta 
fi scalização vem realizando frente ao município, bem como 
em função do pedido objeto deste protocolo ter sido indefe-
rido. Publica-se o referido Ofício, uma vez que a missiva nos 
foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégra-
fos, sob o nº de registro do objeto AR JU 81005950 1 BR, 
acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Conforme requerimento referente a “SOLICITA RECONSI-
DERAÇÃO DE DESPACHO CONFORME DESCRITO”, a 
pedido de WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, 
localizada na Av José Munia, 4501 – Redentor – CEP: 
15085-350 - São José do Rio Preto/SP, emitiu-se OFÍCIO 
Nº 0266/2020 – SMAURB/IFP, em 31 de março de 2020, 
assinado pelo Inspetor Fiscal de Posturas Edson Francisco 
da Silva Junior e informou seu indeferimento, pois conforme 
informação fi scal, os documentos apresentados não aten-
dem as exigências para o Licenciamento das Publicidades 
do estabelecimento. O requerente deve incluir os seguin-
tes documentos ao processo: Foto montagens ou fotos do 
local (da atual logomarca) ou projeção; Projeto (descrever 
número de publicidades – colocá-las individualmente, área 
quadrada individual, área quadrada iluminada e não ilumina-
da; Anotação de responsabilidade técnica (ART), metragem 
quadrada apensa da publicidade e assinatura do proprietá-
rio ou responsável pelo estabelecimento. Orienta-se que o 
requerente deva protocolar novamente toda documentação 
necessária para publicidade, não sendo aceito pedido de 
“Reconsideração de Despacho”, com juntada somente da 
documentação faltante. Publica-se o referido Ofício, uma 
vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto AR 
JU 81006164 1 BR, acusando “mudou-se”.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
EMPENHO 7091/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contrata-
da, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmen-
te, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
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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 que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: P C R DO AMARAL LTDA
EMPENHOS 22062/19, 22758/19, 22819/19, 22820/19, 
22845/19, 22846/19, 22848/19 E 23396/19
Diante informações prestadas pelo Dep.de Obras da Saú-
de, que o fato de não seguir o manual de instalação pode 
acarretar problemas futuros em qualquer tempo e não ser 
decorrente de defeitos de fabricação, e a garantia citada pela 
empresa possui data limite de um ano e somente para de-
feitos de fabricação. Considerando MANUAL DE INSTALA-
ÇÃO, na sua página 32, item 3. Fica a empresa NOTIFICA-
DA DERRADEIRAMENTE a REALIZAR AS CORREÇÕES 
no prazo máximo de 03 úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta. O não cumprimento do prazo estabele-
cido 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
DESPACHO
DESPACHO DE DISPENSA E RATIFICAÇÃO (art. 26 LF 
8.666/93)
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 41/20
CONTRATADA: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
OBJETO: Prestação de serviços especializados em infor-
mática e correlatos. Fundamento: Art. 24, VIII e XVI   da L.F 
8.666/93. SMPECTI. Israel Cestari Jr.
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Concorrência nº 33/19; Contrato nº COC/0010/20
Contratada: Julio Cesar Ferreira da Silva
Fica suspenso pelo prazo de 30 dias, contados de 
04/05/2020, o contrato supramencionado. SMA. Luis Roberto 
Thiesi
EXTRATO 
1º Termo Aditivo
Concorrencia  nº 19/189
Contrato nº COC/0005/19
Contratada: Noromix Concreto SA
Nos termos da cláus.5, item 5.3 do instrumento contratual, 
fi ca reajustado o saldo contratual apurado pela Sec. Obras  
em aproximadamente 4,30604%, correspondente ao IPCA/
IBGE apurado no período de jan/19 a dez/19. SMO. Sergio 
A. Issas.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2020
ATA Nº 0353/20
CONTRATADA: WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES 
EIRELI
OBJETO: Fornecimento de óleo lubrifi cante e afi ns – Valores 
Unitários – Item 02 – R$6,26; Item 03 – R$7,58; Item 11 – 
R$1.369,99; Item 16 – R$21,65 – SMA – Luís Roberto Thiesi 
- Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2020
ATA Nº 0354/20
CONTRATADA: CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAG-
NÓSTICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de insumos para exames – Valor 
Unitário – Item 34 – R$24,530 – SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA/ADEQUAÇÃO 
DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS AD 
NORTE (RUA JOAQUIM ROSA DOS SANTOS, ESQ. AV. 
JAGUARÉ, VL. CLEMENTINA), CONFORME PLANILHAS 
ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, 
e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO A ESTE EDITAL – SEC. 
MUN. SAÚDE. Informamos que foram disponibilizados 
esclarecimentos relativos a este procedimento licitatório no 
seguinte endereço: http://www.riopreto.sp.gov.br/Publica-
Licitacao/Visitante.action   e fi ca, desde já, fazendo parte 
integrante do instrumento convocatório, sendo válido para 
todos os efeitos legais o documento original encartado nos 
autos, a disposição dos interessados.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
115/2020 – PROCESSO Nº 11.290/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de EPIS para o 
combate do vírus COVID 19. Secretaria Municipal de Saúde. 
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 15/05/2020 às 09:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Celia Candida Faria - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
113/2020 – PROCESSO Nº 11.274/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos 
odontológicos. Secretaria Municipal de Saúde. Fica desig-
nada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 15/05/2020 às 14:30hs para continuidade dos 
trabalhos. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 159/2020, PROCESSO 11.578/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de materiais de limpeza 
para os diversos núcleos esportivos. Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 28/05/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

EXTRATO 
9º Termo Aditivo
Concorrência  nº 01/15; Contrato nº COC/0007/15

Contratada: Constroeste Construtora e Participações LTda
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMMAU. Katia R. P Casemiro.

LEI Nº 13.471
DE 11 DE MAIO DE 2020.

Denomina “Aparecida Favaron Tonon” a Rua Projetada 16 do 
Loteamento Setvalley III.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Aparecida Favaron Tonon” 
a rua localizada no Loteamento Setvalley III, previamente 
denominada Rua Projetada 16.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e colocação das placas deno-
minativas, correrão por conta de verbas próprias do orça-
mento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 11 de maio 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.
Autógrafo nº 14.895/2020
Projeto de Lei nº 095/2020
Autoria da propositura: Ver. Pedro Roberto Gomes

LEI Nº 13.472
DE 11 DE MAIO DE 2020.

Denomina “Felipe Augusto Horta de Oliveira” a Rua Projeta-
da 13 do Jardim Campo Belo.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Felipe Augusto Horta de Oli-
veira” a rua localizada no Jardim Campo Belo, previamente 
denominada Rua Projetada 13.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e colocação das placas deno-
minativas, correrão por conta de verbas próprias do orça-
mento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 11 de maio 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.
Autógrafo nº 14.896/2020
Projeto de Lei nº 096/2020
Autoria da propositura: Ver. Pedro Roberto Gomes

LEI Nº 14.473
DE 11 DE MAIO DE 2020.

Denomina “Jordalina Messias Araújo” a Rua Projetada 02, do 
Loteamento Setvalley III, em São José do Rio Preto-SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Jordalina Messias Araújo” a 
Rua Projeta 02, do Loteamento Setvalley III, em São José do 
Rio Preto-SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presen-
te Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas 
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do 
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 11 de maio 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.
Autógrafo nº 14.897/2020
Projeto de Lei nº 097/2020
Autoria da propositura: Ver. Zé da Academia - José A. G. 
Lagoeiro

LEI Nº 13.474
DE 11 DE MAIO DE 2020.

Denomina “Divino Oscar Gomes” a Rua Projetada 08, do 
Loteamento Ary Attab III, em São José do Rio Preto-SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Divino Oscar Gomes” a Rua 
Projeta 08, do Loteamento Ary Attab III, em São José do Rio 
Preto-SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presen-
te Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas 
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do 
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 11 de maio 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 14.898/2020
Projeto de Lei nº 098/2020
Autoria da propositura: Ver. Zé da Academia - José A. G. 
Lagoeiro

LEI Nº 13.475
DE 11 DE MAIO DE 2020.

Denomina “Tiago Fiais Pereira Araújo” a Rua Projetada 01, 
do Loteamento Set City, em São José do Rio Preto-SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Tiago Fiais Pereira Araújo” 
a Rua Projeta 01, do Loteamento Set City, em São José do 
Rio Preto-SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presen-
te Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas 
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do 
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 11 de maio 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 14.899/2020
Projeto de Lei nº 099/2020
Autoria da propositura: Ver. Zé da Academia - José A. G. 
Lagoeiro

LEI Nº 13.476
DE 11 DE MAIO DE 2020.

Denomina “Rua Luzia de Lurdes Bertine Sorroche” a Rua 
Projetada 1, da Estância Sossego.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Rua Luzia de Lurdes Bertine 
Sorroche” a Rua Projetada 1, na Estância Sossego.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei, 
incluídas a confecção e a colocação das placas denominati-
vas, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 11 de maio 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 14.900/2020
Projeto de Lei nº 100/2020
Autoria da propositura: Ver. José Carlos Marinho

LEI Nº 13.477
DE 11 DE MAIO DE 2020.

Denomina “Adilson Targas” a Rua Projetada 03, localizada 
no Loteamento Setcity.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Adilson Targas”, a Rua Proje-
tada 03 do Loteamento Setcity.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei correrão por conta de verba própria do orçamento do 
Município, suplementada se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 11 de maio 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 14.901/2020
Projeto de Lei nº 101/2020
Autoria da propositura: Ver. Coronel Jean Charles O. D. 
Serbeto

LEI Nº 13.478
DE 11 DE MAIO DE 2020.

Denomina “Lorena Pelegrino Fabiano” a Rua Projetada 03, 
localizada no Loteamento Setvalley III.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Lorena Pelegrino Fabiano”, a 
Rua Projetada 03 do Loteamento Setvalley III.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei correrão por conta de verba própria do orçamento do 
Município, suplementada se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 11 de maio 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.
Autógrafo nº 14.902/2020
Projeto de Lei nº 102/2020
Autoria da propositura: Ver. Coronel Jean Charles O. D. 
Serbeto

LEI Nº 13.479
DE 11 DE MAIO DE 2020.

Denomina “Padres Combonianos” a Rua Projetada 18, loca-
lizada no Loteamento Setvalley III.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
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na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Padres Combonianos”, a Rua 
Projetada 18 do Loteamento Setvalley III.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei correrão por conta de verba própria do orçamento do 
Município, suplementada se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 11 de maio 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 14.903/2020
Projeto de Lei nº 103/2020
Autoria da propositura: Ver. Coronel Jean Charles O. D. 
Serbeto

LEI Nº 13.480
DE 11 DE MAIO DE 2020.

Denomina “Thiago Fernandes Silva” a atual Rua Projetada 
07, no Bairro Jardim Campo Belo.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Denomina-se “Thiago Fernandes Silva” a atual Rua 
Projetada 07, no Bairro Jardim Campo Belo.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presen-
te Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas 
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do 
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 11 de maio 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 14.904/2020
Projeto de Lei nº 104/2020
Autoria da propositura: Ver. Gerson Furquim

LEI Nº 13.481
DE 11 DE MAIO DE 2020.

Denomina “Antônio Carlos Pimentel” a via localizada no 
Residencial Ary Attab III, previamente denominada Rua 
Projetada 18.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Antônio Carlos Pimentel” a via 
localizada no Residencial Ary Attab III, previamente denomi-
nada de Rua Projetada 18.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presen-
te Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas 
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do 
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 11 de maio 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 14.905/2020
Projeto de Lei nº 105/2020
Autoria da propositura: Ver.ª Cláudia De Giuli

LEI Nº 13.482
DE 11 MAIO DE 2020.

Denomina “Vanessa Liessi Vieira” a via localizada no Resi-
dencial Ary Attab III, previamente denominada Rua Projeta-
da 12.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Vanessa Liessi Vieira” a via 
localizada no Residencial Ary Attab III, previamente denomi-
nada de Rua Projetada 12.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presen-
te Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas 
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do 
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 11 de maio 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 14.906/2020
Projeto de Lei nº 106/2020
Autoria da propositura: Ver.ª Cláudia De Giuli

LEI Nº 13.483
DE 11 DE MAIO DE 2020.

Denomina “Lincoln Bernardo” a via localizada no Residencial 
Ary Attab III, previamente denominada Rua Projetada 10.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Lincoln Bernardo” a via loca-
lizada no Residencial Ary Attab III, previamente denominada 
de Rua Projetada 10.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presen-

te Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas 
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do 
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 11 de maio 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.
Autógrafo nº 14.907/2020
Projeto de Lei nº 107/2020
Autoria da propositura: Ver.ª Cláudia De Giuli

LEI Nº 13.484
DE 11 DE MAIO DE 2020.

Denomina “Doutor José Mércio Xavier Júnior” a via locali-
zada no Loteamento Setvalley III, previamente denominada 
Rua Projetada 15.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Doutor José Mércio Xavier 
Júnio” a via localizada no Loteamento Setvalley III, previa-
mente denominada de Rua Projetada 15.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 11 de maio 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 14.908/2020
Projeto de Lei nº 108/2020
Autoria da propositura: Ver. Renato Pupo de Paula

LEI Nº 13.470
DE 11 DE MAIO DE 2020.

Altera a Lei nº 3.359, de 09 de novembro de 1983, que insti-
tuiu o Código Tributário Municipal, no tocante à proibição da 
cobrança da Taxa de Incêndio e Salvamento, no Município 
de São José do Rio Preto - SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam expressamente revogados a alínea “e”, do 
inciso III, do art.3º; o inciso V, do art.145; e os art.170 a 174; 
todos da Lei nº.3.359, de 09 de novembro de 1983.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura de São José do Rio Preto, 11 de maio de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 14.887/2020
Projeto de Lei nº 96/2017
Autoria da propositura: Ver. Fábio Marcondes

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

P O R T A R I A   Nº 378
 De 12 de maio de 2020

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV – Regime 
Próprio de Previdência Social do Município de São José Do 
Rio Preto – Estado de São Paulo, JAIR MORETTI, no uso de 
suas atribuições legais, CONCEDE:
Art. 1º -  Prêmio por assiduidade, conforme Lei Comple-
mentar n.º 05/90, artigo 119, com nova redação dada pela 
Lei Complementar n.º 147 de 14/05/2002 e nos termos do 
Decreto nº 16.868 de 30 de agosto de 2013 a servidora 
VANESSA LAGO MARTINS, Analista Contábil, referente ao 
período aquisitivo de 12/03/2014 à 11/03/2019 e que deverá 
ser usufruído dentro do período concessivo de 12/03/2019 a 
11/03/2024, para ser gozado da seguinte forma:  90 (noven-
ta) dias em gozo oportuno.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogando as disposições em contrário.
                                       Registre – se, Publique – se e Cum-
pra – se.
Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 12 de maio de 2020.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Publicada por afi xação, no local de costume, na data supra 
e, em seguida, publicada na imprensa ofi cial e arquivada no 
livro de Portarias da RIOPRETOPREV.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE DECISÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
05/2020 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 051/2020 - 
PROC. ADMIN. Nº 09/2020 - CONTRATADA: GREGIO 
ELETRO ELETRONICOS EIRELI. 
MANTENHO a RESCISÃO da Ordem de Fornecimento, com 
fundamento na cláusula “Da rescisão Contratual”, da OF em 
epígrafe c/c o art. 78, inc. I , da Lei 8.666/93, e APLICO-LHE 
MULTA de 20% sobre o valor dos itens da OF supracitada, 
como prevê o art. 87, II, da Lei 8.666/93 c/c item 03, da 
cláusula “Das Sanções Administrativas e das Penalidades” 
da OF em comento, no montante de R$ 12.815,88, bem 
como pela SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de PARTICIPAR de 
LICITAÇÕES e de CONTRATAR com Administração direta 
e autárquica do Município de São José do Rio Preto, pelo 
prazo de 01 (um) ano, com fundamento no art. 7, da Lei 
Federal 10.520/2002 c/c inc. I, do item 1, da cláusula “Das 
Sanções Administrativas e das Penalidades”, da OF supraci-

tada. Assim, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão 
administrativa, DETERMINO que sejam adotadas as me-
didas necessárias a fi m de que a empresa seja INTIMADA 
para que efetue o pagamento da multa aplicada, sob pena 
de inscrição do débito em dívida ativa e posterior ajuizamen-
to da ação judicial cabível.
S. J. Rio Preto, 12.05.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DAS PRO-
POSTAS COMERCIAIS
CONCORRÊNCIA 02/2020 – PROC. nº 26/2020
Objeto: Construção de interceptor de esgoto na Avenida 
Murchid Homsi – Margem Esquerda do Córrego Aterradinho 
no município de São José do Rio Preto, incluindo forneci-
mento de materiais, mão de obra, máquinas e equipamentos 
necessários à execução dos serviços.”
Foi realizada a sessão de abertura das propostas comer-
ciais apresentadas pelas licitantes habilitadas a permane-
cerem no certame: CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA, 
MARIA SANTA LOCAÇÃO E OBRAS LTDA-EPP, PONTO 
FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, 
BMC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA e ENGES-
CAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP. 
A licitante ELEVAÇÃO apresentou proposta pelo valor de 
R$ 1.396.960,95; a licitante PONTO FORTE apresentou 
proposta pelo valor de R$ 1.175.966,02; a licitante MARIA 
SANTA apresentou proposta pelo valor de R$ 1.277.991,54; 
a licitante BMC apresentou proposta pelo valor de R$ 
1.202.000,68 e, a licitante ENGESCAV apresentou proposta 
pelo valor de R$ 1.244.931,86. A sessão foi encerrada para 
que as propostas sejam analisadas pela gerência gestora do 
processo. S. J. Rio Preto, 13.05.2020, Sonia Maria Franco 
da Silva Gomes - Presidente da CL.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
20/2020 – PROCESSO SICOM 390/2020
Objeto: Aquisição de bomba reautoescorvante para a Esta-
ção Elevatória de Esgoto – Porto de Areia.
Sessão pública realizada online no dia 05.05.2020, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora IMBIL SERVICE EIRELI 
para o item. A íntegra da sessão está disponível no “Portal 
de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 20/2020 – PROCESSO SICOM 390/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 11.05.2020 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 22/2020, 
Processo SICOM 3103/2020 objetivando a Aquisição de 
tubos em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), de diversos 
diâmetros, liso internamente e corrugado externamente para 
utilização no sistema de esgotamento sanitário de São José 
do Rio Preto/SP e distritos.
Prazo de Entrega: 30 dias. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 27.05.2020, às 08h30 e abertura a par-
tir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 29.04.2020 – Wagner Castilho Botaro – Ge-
rente de Operação e Manutenção – Esgoto.
EXTRATO DE DESPACHO – INEXIGIBILIDADE nº 03/2020 
– PROCESSO SeMAE nº 37/2020
Objeto: Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, 
de empresa para fornecimento de equipamentos sobressa-
lentes dos atuadores elétricos da marca BERNARD CON-
TROLS instalados no sistema de automação dos fi ltros da 
ETA. 
Despacho: "RATIFICO (artigo 26 da Lei 8.666/93), com 
fundamento no artigo 25, inc. “I”, da Lei Federal 8.666/93 
a escolha da empresa JCN COMÉRCIO E REPRESENTA-
ÇÕES EIRELI, para a execução do objeto.
Valor: R$ 51.880,00 Prazo de entrega: 45 dias 
Data do Despacho: 12.05.2020.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 13.05.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

Notifi cação Fiscal - IFP/SEMDEC
Referência: 202076070

Pelo presente, fi ca o interessado, DOMINGOS SAVIO DO 
NASCIMENTO, devidamente NOTIFICADO a apresentar à 
Inspetoria Fiscal de Posturas – SEMDEC, enviando para o 
e-mail fi scalsemdec@riopreto.sp.gov.br, as seguintes infor-
mações:
- Cópia do Alvará de Funcionamento;
- Cópia do RG e CPF;
- Cópia do comprovante de residência.
Prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento do pedido.
Sobreleva-se que a notifi cação via imprensa ofi cial ocorre 
em virtude da tentativa infrutífera de entrega por via postal – 
A.R.: JU 85469129 7 BR.
Inspetoria Fiscal de Posturas - SEMDEC
São José do Rio Preto, 14 de maio de 2020.

Notifi cação Fiscal - IFP/SEMDEC
Referência: 202076063
Pelo presente, fi ca a interessada, FRANCISCA EUDA JUSTA 
BRASIL, devidamente NOTIFICADA a apresentar à Inspe-
toria Fiscal de Posturas – SEMDEC, enviando para o e-mail 
fi scalsemdec@riopreto.sp.gov.br, as seguintes informações:
- Cópia do Alvará de Funcionamento;
- Cópia do RG e CPF;
- Cópia do comprovante de residência.
Prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento do pedido.
Sobreleva-se que a notifi cação via imprensa ofi cial ocorre 
em virtude da tentativa infrutífera de entrega por via postal – 
A.R.: JU 85469125 2 BR.
Inspetoria Fiscal de Posturas - SEMDEC
São José do Rio Preto, 14 de maio de 2020.

EXTRATO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020/SMAA
ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PRO-
VIDÊNCIA DE DEUS 
OBJETO: MANUTENÇÃO DO PROJETO “BOM PRATO” NA 
CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, COM OFERTA 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
14 de maio de 2020

ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E DE QUALIDADE (ALMO-
ÇO E CAFÉ DA MANHÃ), VOLTADOS AOS MORADORES 
DE RUA, POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, IDOSOS E 
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SO-
CIAL.  PRAZO DE VIGÊNCIA: 13/05/2020 A 31/12/2020. VA-
LOR TOTAL: R$ 120.000,00. BASE LEGAL: LEI FEDERAL 
Nº 13.019/2014, CF/1988, LEI MUNICIPAL 13.429/2020. 
DATA DE A. PEDRO PEZZUTO JR - SMAA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 RESOLUÇÃO SME N° 08/2020

Dispõe sobre a prorrogação da vigência da composição da 
Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres, em 
caráter excepcional, em razão das medidas adotadas para 
prevenção do contagio pelo Covid-19 (Novo Coronavírus)
A Secretária Municipal da Educação, no uso de suas atribui-
ções legais e considerando:
 – o fato de diversas Associações de Pais e Mestres (APMs) 
estarem com suas atas de eleições vencendo, nos próximos 
meses, circunstância que as impedirão de realizar ações de 
movimentação bancária;
– as diversas medidas adotadas, no âmbito do Estado de 
Paulo, e do município de São José do Rio Preto, para evitar 
a propagação do Covid-19 (novo coronavírus), conforme 
Decretos nº 18.554, de 16 de março de 2020 e nº 18.583 de 
09 de abril de 2020;
– o Provimento 91, de 22-03-2020, que dispõe sobre a sus-
pensão ou redução do atendimento presencial ao público, 
bem como a suspensão do funcionamento das serventias 
extrajudiciais a cargo dos notários, registradores e respon-
sáveis interinos pelo expediente, como medidas preventivas 
para a redução dos riscos de contaminação com o novo 
coronavírus, causador da Covid-19, e regula a suspensão 
de prazos para a lavratura de atos notariais e de registro, 
resolve:
Artigo 1º – Prorrogar, em caráter excepcional, a vigência da 
composição das Diretorias Executivas das Associações de 
Pais e Mestres, eleitas na última assembleia geral, nos ter-
mos do artigo 15, inciso I, do Estatuto Padrão da Associação 
de Pais e Mestres, estabelecido pelo Decreto nº 12.301 de 
24 de março de 2004.
§1º – A prorrogação de que trata o “caput” deste artigo será 
pelo período de até 90 (noventa) dias, prorrogáveis por igual 
período, caso perdurem o estado de calamidade pública, re-
conhecido pelo Decreto nº 18.571, de 24 de março de 2020, 
e a suspensão das aulas no âmbito da Secretaria Municipal 
da Educação, determinada pelo Decreto nº 18.554, de 16 
de março de 2020, impossibilitando a realização de nova 
Assembleia Geral da Associação de Pais e Mestres das 
unidades escolares municipais. 1 
§2º – Durante o período de prorrogação de que trata o §1º 
desta Resolução, estarão mantidas as atribuições da Direto-
ria Executiva, previstas no artigo 21, e as competências pre-
vistas nos artigos 21, 22, 23, 24 e 25 e 27, todos do Estatuto 
Padrão da Associação de Pais e Mestres.
Artigo 2º As reuniões da Associação de Pais e Mestres 
(APM) – defi nidas pela equipe da unidade escolar, no mí-
nimo quatro ao ano, conforme legislação vigente, poderão 
ocorrer, durante o período emergencial de isolamento social, 
por meio de ferramentas comunicacionais digitais e, poste-
rior registro em ata, assinada por todos os membros partici-
pantes.
Artigo 3º A Secretaria Municipal de Educação poderá expedir 
normas complementares para o cumprimento do disposto 
nesta Resolução.
Artigo 4º Esta Resolução entra em vigor na data da sua 
publicação.                                          
   São José do Rio Preto, 13 de maio de 2020.
Profª Sueli Petronilia Amancio Costa
Secretária Municipal da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Alessandro Aparecido Domingues -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento Multa Sobre Propriedade 
Urbana (div. 017), vencimento em 30/01/2019.
Favor comparecer ao Poupatempo (R. Antonio de Godoi 
3033 – centro) ou Ganha Tempo (Shopping Cidade Norte, 
Av. Alfredo Antonio de Oliveira 2077 – Jd. Planalto) com 
máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa, 
ajuizamento e encaminhado a outras instituições de prote-
ção ao crédito.
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se 
(segundo Sandra Silva)”, na data 15/04/2020.
São José do Rio Preto, 13 de maio de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Auto Posto Florido Rio Preto Ltda -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sis-
tema pendência de pagamento Multa do Comércio (div 031), 
AIIM nº 22058, vencimento em 27/03/2020.
Favor comparecer ao Poupatempo (R. Antonio de Godoi 
3033 – centro) ou Ganha Tempo (Shopping Cidade Norte, 
Av. Alfredo Antonio de Oliveira 2077 – Jd. Planalto) com 
máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa, 
ajuizamento e encaminhado a outras instituições de prote-
ção ao crédito.
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se 
(posto fechado)” na data de 04/05/2019.
São José do Rio Preto, 13 de maio de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Edson Bueno Pires -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento Multa Sobre Propriedade 

Urbana (div. 017), vencimento em 09/03/2018.
Favor comparecer ao Poupatempo (R. Antonio de Godoi 
3033 – centro) ou Ganha Tempo (Shopping Cidade Norte, Av. 
Alfredo Antonio de Oliveira 2077 – Jd. Planalto) com máxima 
urgência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento 
e encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito.
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se 
(segundo Denis Martins)”, na data 05/05/2020.
São José do Rio Preto, 13 de maio de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Tomove Tecnologia da Informação Ltda ME -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sis-
tema pendência de pagamento Multa do Comércio (div 031), 
AIIM nº 22292, vencimento em 30/03/2020.
Favor comparecer ao Poupatempo (R. Antonio de Godoi 
3033 – centro) ou Ganha Tempo (Shopping Cidade Norte, 
Av. Alfredo Antonio de Oliveira 2077 – Jd. Planalto) com 
máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajui-
zamento e encaminhado a outras instituições de proteção ao 
crédito.
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se 
(segundo Vinicius)” na data de 04/05/2020.
São José do Rio Preto, 13 de maio de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

EXTRATO: CONVÊNIO Nº 03/2020–SMS - INSTRUMENTO 
DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, ATRAVÉS DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E A IRMANDADE DA SANTA 
CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
OBJETO: Prestação de serviços de saúde hospitalares 
visando o enfrentamento à pandemia do Coronavírus – 
COVID-19 (incluindo apoio diagnóstico e terapêutico), pelo 
HOSPITAL, integrante da rede de serviços de saúde locali-
zado no Município de São José do Rio Preto, aos usuários 
do Sistema Único de Saúde, em regime de complementação 
com o poder público municipal.
VALOR GLOBAL: O valor global estimado para a execução 
deste convênio será de R$ 5.932.410,00 (cinco milhões, 
novecentos e trinta e dois mil, quatrocentos e dez reais), 
conforme o especifi cado no Plano de Trabalho proposto pela 
Entidade.
PRAZO: O presente convênio terá vigência da data de 
sua assinatura até o dia 05/08/2020, podendo, de comum 
acordo, mediante termo aditivo, haver alteração, dentro dos 
limites legais.
BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 
8.080/1990, Art. 199, § 1º da CF/1988.
DATA DE ASSINATURA: 13 de maio de 2020.
Pela Secretaria Municipal de Saúde, Aldenis Albaneze Bo-
rim; pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São 
José do Rio Preto, José Nadim Cury.

EXTRATO: CONVÊNIO Nº 04/2020-SMS - QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRE-
TO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE E O HOSPITAL FILANTRÓPICO HOSPITAL DR. 
ADOLFO BEZERRA DE MENEZES DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO.
OBJETO: MANTER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SAÚDE HOSPITALARES E/OU AMBULATORIAIS (IN-
CLUINDO APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO), 
PELO HOSPITAL, INTEGRANTE DA REDE DE SERVI-
ÇOS DE SAÚDE LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE, EM REGIME DE COMPLEMENTA-
ÇÃO COM O PODER PÚBLICO MUNICIPAL, CUJAS 
DESPESAS SERÃO SUPORTADAS PELOS RECURSOS 
ORIUNDOS EMENDAS PARLAMENTARES CONSTANTES 
NA PROPOSTA Nº 36000309552202000 E PROPOSTA 
Nº 36000309572202000, DOS DEPUTADOS FEDERAIS 
ADRIANA VENTURA E LUIZ FLÁVIO GOMES, RESPECTI-
VAMENTE.
VIGÊNCIA: O CONVÊNIO TERÁ VIGÊNCIA DA DATA DE 
SUA ASSINATURA ATÉ O DIA 31/07/2020, PODENDO, DE 
COMUM ACORDO, MEDIANTE TERMO ADITIVO, HAVER 
ALTERAÇÃO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS.
VALOR: O VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA A EXECU-
ÇÃO DESTE CONVÊNIO IMPORTA EM R$ 500.000,00 
(QUINHENTOS MIL REAIS), CONFORME O ESPECIFICA-
DO NO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ENTI-
DADE.
BASE LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 
8.080/1990, CF/1988. 
DATA DE ASSINATURA: 13 DE MAIO 2020.
Pela SMS, Aldenis Albaneze Borim, pelo HOSPITAL DR. 
ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, Grácio Tomaz Saturno.

SECRETARIA DE SAÚDE
PORTARIA Nº 13

DE 12 DE MAIO DE 2020.

Institui e nomeia os membros do Subcomitê para a gestão 
mortuária no contexto do enfrentamento ao coronavírus 
(COVID-19) no âmbito da Secretaria de Saúde do Município 
de São José do Rio Preto.

ALDENIS ALBANEZE BORIM, Secretário Municipal de Saú-
de, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do 
Decreto nº 15.960 de 06 de Outubro de 2011.
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pú-
blica de Importância Internacional pela Organização Mundial 
da Saúde em 30 de janeiro de 2020;
Considerando a Lei nº 13.749 de 06 de fevereiro de 2020, 
na qual dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
Considerando a Portaria 356 de 11 de março de 2020 que 

dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do 
disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 
estabelece as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus (COVID-19).
Considerando a PORTARIA Nº 06 DE 12 DE MARÇO DE 
2020 que nomeia os membros do Comitê Gestor de Enfren-
tamento ao Coronavírus (COVID-19) no âmbito da Secretaria 
de Saúde do Município de São José do Rio Preto.
Considerando a necessidade de se estabelecer a opera-
cionalização do plano de gestão mortuária, no contexto do 
contingenciamento para ações de resposta rápida à pande-
mia no âmbito municipal;
Considerando que a situação demanda o emprego urgente 
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, 
danos e agravos à saúde pública;

DETERMINA:
Art. 1º – Fica instituído o Subcomitê para a gestão mortuária 
no contexto de Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19). 
Art. 2º – Compete ao Subcomitê tratar dos temas relaciona-
dos ao manejo mortuário, relativamente ao óbito de muníci-
pes de São José do Rio Preto, ocorridos no Município, em 
decorrência do COVID-19.
Art. 3º - O Subcomitê será composto pelos seguintes mem-
bros:
I - Secretaria Municipal de Saúde: Amena Alcantara Ferraz 
Cury, Fátima Grissi Kuyumjian, Liane Casagrande, Marcia 
Regina Belila;
II – Defesa Civil: Carlos André Medeiros Lamim e Sueli Apa-
recida Veloso;
III – Secretaria Municipal de Administração: José Fábio Gaz-
zola Herédia e Fabiano Fernandes Dan;
IV – Secretaria Municipal de Assistência Social: Camila Pací-
fi co Sparvoli e Janaína Darli Duarte Simão.
Art. 3º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma 
data e local de costume, e, em Diário Ofi cial do Município, 
bem como registrada em livro próprio desta Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a data de sua redação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
ALDENIS ALBANEZE BORIM 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

 

 

 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Diretoria da Administração Fiscal e Tributária  
Departamento de Tributos Imobiliários 

 Edital de Notificação 18/2020 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Diretoria da Administração Fiscal e Tributária – 
Departamento de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao Código Tributário 
Municipal Lei n° 3359/83, art 202, III, NOTIFICA a contribuinte abaixo citada, via edital, tendo em vista que a 
notificação via correspondência foi devolvida pelo Correios porque frustrada a entrega após 03 tentativas (nos 
dias 03/03/2020 às 11:13h, 05/03/2020 às 10:34h e 09/03/2020 às 11:14h). 
Vimos por meio deste informar a Vossa Senhoria que foi procedida a retificação da metragem predial do imóvel 
de cadastro imobiliário nº 02.11084/000, bem como providenciada a revisão do IPTU/2020.  
Contudo, até que a notificação da revisão fosse procedida houve o pagamento do lançamento do IPTU/2020 
originalmente lançado, portanto foi providenciada a compensação do crédito com parte do valor revisto, 
remanescendo em cobrança uma diferença relativamente ao IPTU/2020. 
Informamos que devido a pandemia do COVID-19 os postos de atendimentos municipal junto ao Poupatempo e 
Ganha Tempo encontram-se fechados, portanto o boleto para pagamento do imposto revisto poderá ser 
solicitado por meio do e-mail lcrodrigues@riopreto.sp.gov.br. 
Comunicamos por fim que o expediente se encontra arquivado no Departamento de Tributos Imobiliários da 
Secretaria Municipal da Fazenda, podendo vossa senhoria ter vista sobre o mesmo.  
 

INTERESSADO PROTOCOLO 
 

ESPÓLIO DE MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA 
 

2020000029413 
São José do Rio Preto (SP), 13 de maio de 2020. 

Luiz Carlos Basso 
Chefe - D.T.I. – SEMFAZ 
 

Vamos juntos #LutarContraACrise
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Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
CITAÇÃO

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2020
Objeto: Aquisição de leite pasteurizado tipo C e leite integral 
UHT.
Data do Encerramento: 28/05/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 13 de maio de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

Secretaria Municipal de Saúde
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

 

 

   
TERMO DE DELIBERAÇÕES DO CMS 

 
 

                          O Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto – SP, em Reunião 
Ordinária realizada no dia 12 de maio de 2020, em uso de suas competências regimentais e 
atribuições conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990 e pela Lei Municipal nº 
8.567/2002, que determina competência do Conselho Municipal de Saúde para atuar na 
formulação de estratégias e no controle da política municipal de saúde, delibera: 
 

DELIBERAÇÃO nº 11/2020   
 

Delibera: 
 

Aprovou o “AD REFERENDUM” da solicitação da Secretaria Municipal de Saúde para a celebração do 
Termo de Colaboração e respectivo Plano de Trabalho com a Associação de Reabilitação da Criança 
Deficiente (ARCD) de 2020 a 2022, como consta em ata. 
 
DELIBERAÇÃO nº 12/2020   
 

Delibera: 
 

Aprovou o “AD REFERENDUM” da solicitação (Oficio nº. 1616/2020 – SMS/GAB) da Secretaria 
Municipal de Saúde para a realização de Termo de Convênio e respectivo Plano de Trabalho com a 
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto que tem como objetivo a adequação 
estrutural e aquisição de insumos (materiais e medicamentos) para o enfrentamento da pandemia do 
Covid-19, como consta em ata; 
 
DELIBERAÇÃO nº 13/2020   
 

Delibera: 
 

Aprovou as Resoluções nª 2 e nº 3 que versam sobre a suspensão das Reuniões do Conselhos Locais de 
Saúde, das Comissões do Conselho Municipal de Saúde e da Reunião Ordinária do mês de Abril como 
medidas preventivas contra o Coronavírus (COVID 19), como consta em ata; 
 
DELIBERAÇÃO nº 14/2020   
 

Delibera: 
 

Aprovou  a prestação de contas parcial dos recursos financeiros aplicados no exercício 2019 relativos 
ao Convênio nº 439/2016, no valor de R$ 2.000.000,00, celebrado com o  Estado para aquisição de 
equipamentos para o Complexo Pró Saúde, como consta em ata; 
 
 
 
 
 
 

 

 

DELIBERAÇÃO nº 15/2020   
 

Delibera: 
 

Aprovou a prorrogação do Convênio 002/2019 formalizado como Hospital Bezerra de Menezes pelo 
prazo de 12 meses sem alterações de valores, como consta em ata; 
 
DELIBERAÇÃO nº 16/2020   
 

Delibera: 
 

Aprovou  o Plano de Trabalho para celebração de Convênio com a Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de SJRP, visando à contratação de Leitos de UTI’s, conforme FPO – Ficha de Programação 
Orçamentária apensa ao processo, como consta em ata; 
 
DELIBERAÇÃO nº 17/2020   
 

Delibera: 
 

Aprovou  o Plano de Trabalho para celebração de Convênio com o Hospital Dr. Adolfo Bezerra de 
Menezes, visando à transferência de repasses do Ministério da Saúde para o cumprimento de 
Emendas Parlamentares, como consta em ata; 
 
DELIBERAÇÃO nº 18/2020   
 

Delibera: 
 

Aprovou  o Plano de Trabalho para celebração de Convênio com a Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia, visando a transferência de repasses do Ministério da Saúde para o cumprimento de 
Emendas Parlamentares, como consta em ata; 
 
 
Deliberações disponíveis no site do CMS: www.cmsriopreto.com.br.  
 
 

 
 

São José do Rio Preto, 13 de maio  de 2020.  
 

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 
 

 

 

 
 

SÚMULA Nº 669 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de  São José do Rio Preto/SP, realizada no dia 12/05/2020 

 

 Aprova o “AD REFERENDUM” da solicitação da Secretaria Municipal de Saúde para a 

celebração do Termo de Colaboração e respectivo Plano de Trabalho com a Associação de 

Reabilitação da Criança Deficiente (ARCD) de 2020 a 2022; 

 Aprova o “AD REFERENDUM” da solicitação (Oficio nº. 1616/2020 – SMS/GAB) da Secretaria 

Municipal de Saúde para a realização de Termo de Convênio e respectivo Plano de Trabalho 

com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto que tem como objetivo 

a adequação estrutural e aquisição de insumos (materiais e medicamentos) para o 

enfrentamento da pandemia do Covid-19; 

 Aprova as Resoluções nª 2 e nº 3 que versam sobre a suspensão das Reuniões do Conselhos 

Locais de Saúde, das Comissões do Conselho Municipal de Saúde e da Reunião Ordinária do 

mês de Abril como medidas preventivas contra o Coronavírus (COVID 19); 

 Aprova a prestação de contas parcial dos recursos financeiros aplicados no exercício 2019 

relativos ao Convênio nº 439/2016, no valor de R$ 2.000.000,00, celebrado com o  Estado para 

aquisição de equipamentos para o Complexo Pró Saúde; 

 Aprova a prorrogação do Convênio 002/2019 formalizado como Hospital Bezerra de Menezes 

pelo prazo de 12 meses sem alterações de valores; 

 Aprova o Plano de Trabalho para celebração de Convênio com a Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de SJRP, visando à contratação de Leitos de UTI’s, conforme FPO – Ficha de 

Programação Orçamentária apensa ao processo; 

 Aprova o Plano de Trabalho para celebração de Convênio com o Hospital Dr. Adolfo Bezerra de 

Menezes, visando à transferência de repasses do Ministério da Saúde para o cumprimento de 

Emendas Parlamentares; 

 Aprova o Plano de Trabalho para celebração de Convênio com a Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia, visando a transferência de repasses do Ministério da Saúde para o cumprimento 

de Emendas Parlamentares. 

 
São José do Rio Preto, 13 de maio de 2020.  

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 

 

 

   
TERMO DE DELIBERAÇÕES DO CMS 

 
 

                          O Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto – SP, em Reunião 
Ordinária realizada no dia 12 de maio de 2020, em uso de suas competências regimentais e 
atribuições conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990 e pela Lei Municipal nº 
8.567/2002, que determina competência do Conselho Municipal de Saúde para atuar na 
formulação de estratégias e no controle da política municipal de saúde, delibera: 
 

DELIBERAÇÃO nº 11/2020   
 

Delibera: 
 

Aprovou o “AD REFERENDUM” da solicitação da Secretaria Municipal de Saúde para a celebração do 
Termo de Colaboração e respectivo Plano de Trabalho com a Associação de Reabilitação da Criança 
Deficiente (ARCD) de 2020 a 2022, como consta em ata. 
 
DELIBERAÇÃO nº 12/2020   
 

Delibera: 
 

Aprovou o “AD REFERENDUM” da solicitação (Oficio nº. 1616/2020 – SMS/GAB) da Secretaria 
Municipal de Saúde para a realização de Termo de Convênio e respectivo Plano de Trabalho com a 
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto que tem como objetivo a adequação 
estrutural e aquisição de insumos (materiais e medicamentos) para o enfrentamento da pandemia do 
Covid-19, como consta em ata; 
 
DELIBERAÇÃO nº 13/2020   
 

Delibera: 
 

Aprovou as Resoluções nª 2 e nº 3 que versam sobre a suspensão das Reuniões do Conselhos Locais de 
Saúde, das Comissões do Conselho Municipal de Saúde e da Reunião Ordinária do mês de Abril como 
medidas preventivas contra o Coronavírus (COVID 19), como consta em ata; 
 
DELIBERAÇÃO nº 14/2020   
 

Delibera: 
 

Aprovou  a prestação de contas parcial dos recursos financeiros aplicados no exercício 2019 relativos 
ao Convênio nº 439/2016, no valor de R$ 2.000.000,00, celebrado com o  Estado para aquisição de 
equipamentos para o Complexo Pró Saúde, como consta em ata; 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMUNI-

DADE  SO POR HOJE

A Diretoria da Comunidade Só Por Hoje, por seu presidente, 
convoca os Associados quites com suas obrigações sociais, 
a participar da Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se 
no dia 20 de maio de 2020, às 18:00 horas, na sua sede so-
cial localizada nesta cidade e Município de S.J. do Rio Preto, 
à Rua Brás Repiso Nabas, n 262, sala n 01, Vila Romana, 
que consistirá da pauta abaixo:

 1º Alteração do Endereço do CNPJ 00.734543.0009-90;     
 2º Criação de uma nova fi lial no Município de São José do 
Rio Preto- SP situada na Rua Brás Repiso Nabas, Nº 262-  
Sala 02 , São José do Rio Preto -SP CEP: 15043-637

Não havendo quórum no horário designado, fi cam convo-
cados para a Assembléia, com qualquer número de   asso-
ciados, após 30 minutos do inicio da primeira convocação, 
conforme Art. 15° e seu parágrafo único.

São José do Rio Preto, 14 de Maio de 2020

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Edital De Citação - Prazo De 30 Dias. Processo Nº 1022263-08.2015.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do 
Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Roberto Zaidan Maluf, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) João 
Perpétuo Costa, Brasileiro, Casado, Comerciante, RG 263491791, CPF 152.717.838-20, com endereço à Avenida Benjamim 
Constant, 1338, centro, CEP 15890-000, Uchoa - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte 
de Scala Imóveis Ltda, alegando em síntese: “Em virtude da inadimplência das Executadas, as partes em 08 de março de 2007, 
pactuaram Instrumento Particular de Aditivo Contratual, tendo por objeto a renegociação da dívida, obrigando-se as Executadas a 
pagar a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos Reais), saldando-a mediante o plano de 100 (cem) parcelas no valor de 
R$ 135,00 (cento e trinta e cinco Reais) cada, com vencimento todo dia 10 (dez), iniciando-se o primeiro pagamento em março de 
2007, e os demais vencimentos nos meses subseqüentes. As Executadas não cumpriram com o avençando, não restando outra 
alternativa senão a propositura da presente demanda. “. Dá-se à causa o valor de R$ 12.763,72. Petição datada de 26/06/2015, 
subscrita pelo(a) Dr.(a) Raphaela Rossi Martins, - ADV: Raphaela Rossi Martins (OAB 322546/SP) K -13e14/05

Vamos juntos #LutarContraACrise


