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Com um caso positivo e 20 suspeitas, 
Rio Preto esvazia pontos de aglomeração

CORONAVÍRUS IMPÕE TOQUE DE RECOLHER

Justiça julga 
improcedente 

denúncia de CEI
contra Marinho
O vereador José Carlos Ma-

rinho, que foi secretário de Es-
portes na gestão do ex-prefeito 
Valdomiro Lopes, se declarou 
aliviado com a decisão judicial 
no caso da CEI do Auxílio Atleta.

Pág. A3

A palavra de ordem para órgãos públicos e entidades privadas é uma só: prevenção. A pandemia do Covid-19 colocou autoridades e popula-
ção em alerta em Rio Preto, suspendeu eventos e aulas e mudou rotina de repartições e comportamento de crianças a idosos.   Pág. A4

Para proteger a filha e a si própria, rio-pretense incorporou o uso de máscaras no transporte coletivo após o início da pandemia de coronavírus

Mitos afetam a 
sexualidade de 
pessoas com 
deficiências 

Na cabeça de muitas pes-
soas, ainda hoje, o deficiente 
é sempre visto como aquele 
que deveria passar longe do 
sexo, segundo a sexóloga Mirna 
Zelioli. 

Pág. A2

DDM investiga 
denúncia de 
abuso sexual 
contra criança
Uma denúncia de abuso 

sexual feita por avós de uma 
menina, de 4 anos, está sendo 
investigada pela Delegacia de 
Defesa da Mulher (DDM) de Rio 
Preto. Caso foi parar no Plantão 
deste fim de semana. Pág. A5

PM apreende 
maconha 

sintética e crack 
na Boa Vista 

O comportamento de uma 
passageira levou o Baep (Ba-
talhão de Ações Especiais de 
Polícia) a abordar um veículo, 
na avenida dos Estudantes. No 
carro, um tijolo de crack e numa 
casa a nova droga, K-4. Pág. A5

Mais de 1,5 mil 
presos fogem 

após rebeliões e 
ordem do PCC
Tensão foi registrada em 

presídios de regime semiaberto 
do interior e do litoral paulista. 
Isolamento de líderes da facção 
e suspensão da saidinha tem-
porária estão entre os estopins 
da fuga em massa.      Pág. A3

Cláudio LAHOS

Aulas são 
suspensas do 
bercário ao 

nível superior
Pág. A4

Em guerra contra 
o vírus, proteção 
é arma de igrejas, 

comércio e indústria 
Pág. A4

Olímpia investiga 
três casos e 

Brasil tem 234 
confirmações
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Estoques de álcool 
em gel e máscaras 

esgotam em minutos
Pág. A4
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Não é segredo para nin-
guém que a luta das pessoas 
com deficiências ao longo 
dos anos é buscar a inclusão, 
respeito e aceitação na socie-
dade têm sido cada vez mais 
uma luta árdua, constante e 
difícil.

Vencer o senso comum, 
preconceitos e ideologias 
infundadas produzidas pelos 
nossos primórdios são a eter-
na busca das pessoas com 
deficiência e na questão da 
sexualidade não é diferente.

Sou filha de deficiente e 
também sou deficiente visu-
al, vivi e vivo na pele a dor 
do preconceito e conceitos 
errados.

Quando falo de repressão, 
a sexualidade da pessoa com 
deficiência, estou falando de 
mais uma luta a ser vencida 
pelo deficiente. A autoprote-
ção dos pais e professores, 
o medo da inexperiência 
das pessoas em saber lidar 
com o diferente e a estética. 
Esses são alguns agentes 
repressores da sexualidade 
de pessoas com deficiência.

“Não sei lidar com a se-
xualidade do deficiente, não 
sei falar sobre isso, fico cons-
trangido, logo proíbo e repri-
mo”. Fica mais fácil assim, 
é como nós seres humanos, 
resolvemos o que é diferente. 
Essa seria a solução? Claro 
que não!

O padrão de beleza im-
posto pela sociedade acaba 
afetando diretamente o defi-
ciente, na cabeça de algumas 
pessoas em pleno século 21, 
o deficiente é sempre visto 
como aquele que deveria 
passar longe do sexo, pois 

sexo significa imoralidade e fal-
ta de senso, já que para essas 
pessoas o deficiente tem que 
se preocupar apenas com sua 
condição.

Isso faz com que a pessoa 
com deficiência se considere 
feio, fora dos padrões, le-
vando-a a muito sofrimento, 
repressão de seus desejos 
e de si mesmo e, por fim, o 
isolamento.

É importante para todo ser 
humano que ao olhar para 
si é se gostar e se valorizar 
com o que está vendo. Que se 
fortaleça o papel da família e 
dos amigos também como dos 
professores, é fundamental 
para não limitar as pessoas 
com deficiência.

Parem em primeiro lugar de 
ter dó, o deficiente não quer dó, 
ele quer respeito e igualdade, 
conversar abertamente sobre 
sexo, relacionamento, desejos 
é fundamental para que se 
torne natural, afinal de contas 
todos seres humanos vem do 
sexo, independente do meio 
de fertilização para gerar vida 
o início é o mesmo. Só assim 
esse indivíduo único e especial 
vai conseguir encarar as diversi-
dades e repressões existentes 
no mundo, podem acabar com 
estigmas e lendas urbanas.

Eu mesma já sofri muito 
com isso, e com base nesse 
sofrimento nasceu meu projeto 
social chamado SAT (Sexualida-
de e Amor para Todos), onde 
ministro cursos e palestras so-
bre empoderamento, sexualida-
de e dicas de formas de alcan-
çar o prazer para pessoas com 
deficiência, obtenho também 
outro projeto para deficientes, 
onde apresentei na maior feira 

de tecnologia para deficientes 
do país, a Feira REATCH, onde 
foi aceito com muito sucesso. 
Este tipo de projeto ainda é úni-
co no Brasil e por falta de apoio 
de empresas e até mesmo da 
sociedade, é muito difícil levar 
este assunto tão importante 
que pode salvar vidas adiante.

Quero mostrar que deficien-
te não precisa ficar de longe 
dos prazeres da vida, não quero 
ofender ninguém com este pro-
jeto e nem atacar o mais con-
servadores, quero apenas que 
os deficientes sejam respeita-
dos na sua sexualidade, porque 
isso também é inclusão.

O deficiente seja cego, 
surdo ou ‘motor’ também deve 
fazer sua parte. Comece a se 
elogiar, olhe para o espelho e 
faça três elogios para que seu 
subconsciente comece a mu-
dar de forma de se ver. Afinal, 
ninguém quer estar perto de 
uma pessoa triste, insegura, e 
trabalhe o bom humor, ame-se, 
pois se você não sabe se amar, 
como reconhecer o amor. 

Pessoas que não se valori-
zam e não se amam são cansa-
tivas, quando a pessoa se ama 
e se valoriza, ela se cuida mais, 
cuida mais de sua aparência e 
de sua higiene.

O importante é a avaliação 
objetiva que uma pessoa faz 
de si, essa avalição precisa ser 
ferramenta de motivação para 

O importante é a avalição objetiva que uma pessoa faz 
de si, essa avalição precisa ser ferramenta de motivação 

para sua vida
“

”

 ARTIGO 

Juliana Filippini PAZETTI*

A importância da tradução de qualidade para o universo corporativo

Com a chegada de um 
novo ano e a cabeça de mui-
tos empresários e gestores 
voltada para o planejamento 
estratégico de suas empre-
sas, por que não falar um 
pouco sobre a importância 
da tradução de qualidade 
para o universo corporativo?

Hoje em dia ouvimos falar 
cada vez mais no termo in-
ternacionalização, que nada 
mais é do que a expansão 
de marcas e negócios para 
novos mercados, novos paí-
ses, mas porque essa palavra 
está cada vez mais na mídia.

Há muitos anos, grandes 
empresas, como a Coca-Co-
la, GE, Wallmart, chegaram a 
novos países, mas antes de 
embarcar nessa ideia, nes-

sa “colonização comercial”, 
entre todos os desafios de 
seu projeto, estava também 
a forma de comunicação com 
seu novo público-alvo. Como 
falar a língua de seus novos 
consumidores de forma clara 
sem causar estranhamento?

Ao longo de todos esses 
anos, todo esse processo de 
internacionalização deixou de 
ser uma preocupação apenas 
das grandes empresas, das 
grandes marcas mundiais, 
e passou a fazer parte, tam-
bém, do dia-a-dia de peque-
nas e médias empresas em 
busca de novos mercados, 
empresas as quais não têm a 
estrutura de uma Coca-Cola, 
por exemplo, mas que veem 
na internacionalização uma 
oportunidade de crescimen-
to, de geração de lucros.

Mas por que muitas delas 

acabam negligenciando um 
dos desafios enfrentados, 
mas jamais negligenciados, 
pelas grandes empresas, 
que é falar a língua dos seus 
clientes de forma clara e sem 
estranhamento? 

Por que aquilo que as gran-
des empresas veem como 
investimento, as pequenas 
e médias veem como custo, 
deixando os investimentos 
em tradução de fora do seu 
planejamento estratégico ou, 
em alguns casos, optam por 
fazer as traduções com o uso 
de tradutores automáticos 
ou até mesmo tirando algum 
funcionário bilíngue de sua 
função original e pedindo que 
ele faça a tradução, como 
uma forma – enganosa - de 
redução de custos?

Assim como as grandes 

empresas, as PMEs preci-
sam, sim, pensar na im-
portância da tradução de 
qualidade, afinal, o que está 
em jogo vai muito além das 
palavras, é a reputação de 
uma empresa, sua imagem 
e credibilidade.

Como sua empresa quer 
se apresentar aos seus clien-
tes internacionais?

Qual é a imagem que ela 
quer transmitir?

As pessoas, mesmo que 
falem outros idiomas, ainda 
preferem fazer negócios em 
seu idioma nativo, mas nor-
malmente não é bem isso 
que encontram. Não seria 
esse um diferencial de mer-
cado para a sua empresa?

Ao transmitir sua mensa-
gem no idioma dos clientes 
que você ou sua empresa 

está buscando, há melhora 
no engajamento do cliente, 
gerando melhores relacio-
namentos e, consequente-
mente, confiança. Falar e 
entender a cultura do seu 
cliente é muito importante 
e quando falamos em inter-
nacionalização, a tradução 
deve, sim, ser considerada, 
mas com muita atenção.

Uma tradução sem qua-
lidade pode não trazer o 
resultado esperado, mas sim 
prejuízos. 

Você já parou para pen-
sar em quantas das grandes 
marcas globais tiveram que 
tirar propagandas do ar ou 
até mesmo produtos de cir-
culação devido a erros de 
tradução? Devido a traduções 
que consideraram apenas as 
palavras, mas não a cultura 

local?
Ao considerar as neces-

sidades dos mercados-alvo, 
sua empresa terá melhores 
chances de sucesso, afinal, 
a universo corporativo global 
que temos hoje requer que 
pensemos em nossas estra-
tégias por todos os ângulos, 
inclusive o cultural. 

Por isso a tradução deve 
fazer parte do plano estra-
tégico de empresas que já 
trabalham ou que buscam 
trabalhar com novos mer-
cados.

*É administradora de 
empresas especializada 
em finanças, pós-gradu-
ada em tradução e CEO 
na Pazetti Language Con-
sulting.

 

sua vida, pois somente assim, 
pertencer ou se encaixar em 
um padrão de beleza deixará 
de ser uma preocupação e sua 
autoestima não será compro-
metida.

E para todos saberem ao 
longo de meu trabalho, des-
cobri algumas coisas bem 
interessantes sobre sexo com 
pessoas deficientes, em con-
tato com muitos casais de 
variados tipos de orientação 
sexual, o sexo com deficiente 
pode ser um experiência única, 
pois a dedicação para o prazer 
do outro é muito maior.

Dicas para você se rela-
cionar sexualmente com de-
ficiente.

O CEGO
Você pode abusar de to-

ques, pois este tipo de defici-
ência gera um sentido muito 
aguçado para o toque. Que 
tal uma massagem com óleo 
siliconado afrodisíaco, toques 
leves e suaves vão apimentar 
essa noite.  

O DEFICIENTE MOTOR
Dependendo da lesão, as 

zonas erógenas de prazer po-
dem mudar de lugar. Tenho 
casos interessantes de alunas 
com deficiência motora que 
afirmam chegar ao ápice de 
prazer pelas costas, então que 
tal explorar o corpo do outro 

Desfazendo mitos para minimizar o preconceito 
sobre a sexualidade de pessoas com deficiências

Divulgação

com lábios, um gel beijável que 
aquece e esfria pode ajudar 
muito neste momento. Se des-
cobrir, olhem que tarefa chata.

 
O SURDO
Com essa deficiência preci-

sa trabalhar gestos, expressões 
corporais e faciais, dança 
sensual seria um bom aliado 
para estimular ainda mais a 
pessoa. Que tal uma noite com 
uma iluminação diferente e 
dançar coladinho com muitos 
beijos, um bom aliado seria o 
oral gourmet, gel beijável para 
sexo oral. 

Bem o que precisamos 
entender é que como qualquer 
outro ser humano, o deficien-
te precisa se descobrir e se 
conhecer. E claro, nunca se 

esquecer de que um corpo 
perfeito é onde tem uma pes-
soa feliz dentro.

Se quiser saber mais sigam 
meu instagram @mirnazelioli 
e todos esses produtinhos 
picantes você encontra na @
santaajudaeroticboutique.

Beijos e até a próxima.

Mirna Zelioli - Formada 
em pedagogia e sexóloga 
em formação e palestran-
te em vendas. Gestora 
comercial, sensual coach, 
empresária do mercado 
erótico, criadora do projeto 
SAT (Sexualidade Amor pra 
Todos), Projeto de Inclusão, 
projeto CEL (Coragem e Em-
poderamento e Libertação).
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O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, anunciou que 
o governo pretende injetar até 
R$ 147,3 bilhões na econo-
mia nos próximos três meses 
para amenizar o impacto do 
coronavírus sobre a economia 
e o sistema de saúde. 

Segundo o ministro, a 
maior parte dos recursos vem 
de remanejamentos, de linhas 
de crédito e de antecipações 
de gastos, sem comprometer 
o espaço fiscal no Orçamento.

Conforme Guedes, até R$ 
83,4 bilhões serão aplicados 
em ações para a população 
mais vulnerável, até R$ 59,4 
bilhões para a manutenção de 
empregos e pelo menos R$ 
4,5 bilhões para o combate 
direto à pandemia.

“Vamos cuidar dos mais 
idosos. Já anunciamos os R$ 
23 bi para entrar em abril e 
mais R$ 23 bi para maio (so-
bre antecipação para aposen-
tados e pensionistas do INSS) 
e antecipar abonos para junho 
(R$ 12 bi)”, diz Paulo Guedes 
ao falar das medidas para a 
população mais vulnerável.

O ministro definiu como 
prioritárias três das 19 pro-
postas em tramitação no Con-
gresso Nacional que constam 
de ofício enviado na semana 
passada aos presidentes da 
Câmara e do Senado. A pri-
meira é a Proposta de Emen-
da à Constituição do Pacto 
Federativo, que descentraliza 
recursos da União para esta-
dos e municípios. A segunda é 
a aprovação do projeto de lei 
que autoriza a privatização de 
Eletrobras, que renderá R$ 16 
bilhões ao governo neste ano.

A última proposta conside-
rada prioritária por Guedes é o 
Plano de Equilíbrio Fiscal, pro-
grama de socorro a estados 
pouco endividados, mas com 
dificuldades financeiras por 
causa do comprometimento 
dos orçamentos locais com 
servidores.

Guedes anuncia 
R$ 147,3 bi 
em medidas 

emergenciais 
contra o 

coronavírus

Agência BRASIL

Improcedente
A Justiça julgou improcedente 

relatório da Comissão Especial 
de Investigação (CEI do Auxílio 
Atleta), criada em 2017, para in-
vestigar possíveis irregularidades 
no programa na gestão do então 
secretário de Esportes, vereador 
Marinho das Bombas (PSB). 
Marinho declarou que a decisão, 
divulgada pela Justiça no último 
fim de semana, entendeu que 
não houve nenhuma irregulari-
dade durante a sua gestão, no 
governo do então prefeito Val-
domiro Lopes (PSB). “Eu estou 
aliviado”, diz.

Covid-19
O prefeito Edinho Araújo (MDB) reuniu parte 

da sua equipe de secretários, ontem pela ma-
nhã, no seu gabinete, para discutir medidas com 
o objetivo de evitar o avanço do coronavírus em 
Rio Preto. Depois que foi notificado o primeiro 
caso positivo da doença na cidade, a equipe 
da área da saúde tem se reunido diariamente, 
inclusive foi formado um comitê de trabalho, em 
função da preocupação com a proliferação da 
doença, como já aconteceu em várias cidades 
do país.

Corte de água
Como o mundo está enfrentando uma grave crise de 

saúde pública por causa do coronavírus, o Marinho das 
Bombas (PSB) protocolou projeto, que suspende por 90 
dias, o corte de abastecimento de água de contribuintes 
que estão com contas em atraso. Na proposta, o vereador 
alega que a higiene é essencial para evitar a contamina-
ção, portanto, famílias sem o abastecimento poderiam 
contribuir para propagar o vírus. Aliás, higiene foi o que 
aconteceu em Wuhan, na China.

Incerto
O futuro político de Gérson Furquim (PP) 

continua incerto.  Ao ser indagado mais uma 
vez para falar sobre o seu destino político, 
Furquim não titubeou: “Por enquanto está 
nas mãos do senhor Pauléra”, disse se 
referindo ao presidente do partido, Paulo 
Pauléra. “Ele (Pauléra) está com o poder na 
mão, por isso meu destino está com ele”, 
cutucou. Pauléra, no entanto, disse que já 
avisou o vereador que ele não terá legenda 
para concorrer. Furquim terá de procurar 
outro ninho...

Inclusão

A Comissão Obras da 
Câmara discutiu ontem, em 
audiência pública, projeto 
do Executivo que inclui mais 
uma área no perímetro ur-
bano. A área tem 27,8 hec-
tares e será incluída com o 
objetivo de implantar mais 
um loteamento para atender 
famílias de baixa renda. O 
presidente da Comissão, ve-
reador Marinho das Bombas 
(PSB), informou que serão 
800 lotes, de 200 metros 
quadrados. A área está en-
cravada próxima a Estrada 
Municipal, que dá acesso ao 
Distrito de Schmitt.

Revela
Por ser polêmico, sempre é bom lem-

brar de Liberato Caboclo. No último domin-
go, Caboclo comemorou 82 anos, ao lado 
de amigos da equipe médica do Hospital 
de Base. Durante o bate papo, o ex-pre-
feito revelou que votou em Jair Bolsonaro 
para presidente, em 2018. Esquerdista 
convicto, Caboclo surpreendeu ao declarar 
seu voto num candidato da direita. “Votei 
pela amizade”, justificou. Quando exerceu 
mandato de deputado, Caboclo atuou em 
comissões ao lado do agora presidente.

Arquiva
Após concluir investigação, os integrantes da CEI, apon-

tando irregularidade, encaminharam o documento para 
o Ministério Público acionar a Justiça. O MP, no entanto, 
entendeu que não havia irregularidade para dar continui-
dade e arquivou a denúncia preparada pelo relator, vere-
ador Renato Pupo (PSD). A Comissão, porém, acionou o 
Conselho Estadual do MP, que enviou o relatório à Justiça.  
Após analisar o documento, o juiz competente declarou a 
denúncia improcedente.

Todas as atividades extras como 
utilização da Tribuna Livre, Hora 
do Presidente, sessões solenes, 

solenidades, reuniões e audiências 
públicas estão suspensas

A Câmara de Rio Pre-
to vai mudar sua rotina, 
por conta das preocupa-
ções contra o coronavírus 
(Covid-19), a partir desta 
terça-feira, 17, com a en-
trada, visitação e circulação 
do público em geral nas de-
pendências do Poder Legis-
lativo. Apenas servidores, 
vereadores e fornecedores 
terão acesso livre.

No que diz respeito à 
sessão desta terça a presi-
dência abriu a possibilidade 
da presença de apenas 30 
pessoas, sendo 10 reser-
vadas para representantes 
dos dois sindicatos de servi-
dores municipais que pode-
rão acompanhar a votação 
do projeto do aumento do 
vencimento e das alíquotas 
para a Riopretoprev. 

Mas já a partir da sessão 
do dia 24 de março, res-
trição total do acesso das 
pessoas à sessão. A popu-

lação poderá acompanhar 
as votações e discussões 
por meio da transmissão 
ao vivo da TV Câmara, rá-
dio Educativa 106,7 FM e 
site do Legislativo – www.
riopreto.sp.leg.br. 

Dispensa – os servido-
res da Câmara com mais de 
60 anos serão dispensados 
para trabalhar em home 
office, isso pelos mesmos 
estarem dentro do grupo 
de risco do coronavírus e 
que essa resolução será 
mantida até novas orien-
tações que possam vir da 
Secretaria de Saúde. 

Sem Digital – os funcio-
nários estão dispensados 
de registrar a entrada e 
saída no cartão de ponto 
seguindo orientação. 

Suspensão – todas as 
atividades extras como utili-
zação da Tribuna Livre, Hora 
do Presidente, sessões 
solenes, solenidades, reu-
niões e audiências públicas 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

São Paulo tem rebelião em quatro presídios e fuga de presos no litoral

O governo do Estado de São 
Paulo confirmou na noite desta 
segunda-feira (16) que estão 
em andamento rebeliões em 
quatro presídios do estado: nos 
centros de progressão penitenci-
ária de Mongaguá, no litoral; de 
Tremembé, de Porto Feliz, e de 
Mirandópolis, as últimas três no 

interior. Houve fuga de presos em 
Mongaguá – o governo do estado 
ainda está averiguando o número 
de detentos que fugiram.

Informações extraoficiais falam 
na fuga em massa de 1,5 mil 
detentos.

De acordo com a Secretaria 
da Administração Penitenciária 
(SAP), as rebeliões ocorrem devido 
à suspensão da saída temporária, 

agendada para o mês de mar-
ço, que ocorreria hoje (17). O 
benefício contemplaria mais de 
34 mil sentenciados do regime 
semiaberto. 

“A medida foi necessária, pois 
o benefício contemplaria mais de 
34 mil sentenciados do regime 
semiaberto que, retornando ao 
cárcere, teriam elevado poten-
cial para instalar e propagar o 

coronavírus em uma população 
vulnerável, gerando riscos à saúde 
de servidores e de custodiados”, 
disse a secretaria em nota.

Segundo a decisão, tomada 
pela Corregedoria Geral da Justiça 
de São Paulo, a pedido da SAP, 
suspender a saída de presos não 
configura supressão ao direito de 
saída temporária, “mas tão-so-
mente visa a resguardar a saúde 

Agência BRASIL

Câmara restringe acesso de 
pessoas por conta do coronavírus

MEDIDAS PREVENTIVAS

Correção
O plenário da Câmara de Rio Preto vota na sessão de hoje, em regime de urgência, 

projeto do prefeito Edinho Araújo (MDB) que concede reajuste salarial de 4,31% ao quadro 
de servidores municipais. A correção se refere ao exercício do ano passado. No mesmo 
projeto, o plenário analisa ainda a correção de 11% para 14%, da contribuição dos funcio-
nários para o regime de previdência social do município. Já a contrapartida da Prefeitura 
será elevada de 22%, para 25%.

Rotina da Câmara rio-pretense foi alterada para, 
a partir de hoje, seguir orientações da Saúde

coletiva da população carcerária 
neste momento crítico, com garan-
tia de gozo oportuno, em perfeita 
harmonia entre o interesse indivi-
dual e a supremacia do interesse 
público”, diz o texto da decisão.

De acordo com a SAP, o Grupo 
de Intervenção Rápida (GIR) e a 
Polícia Militar já estão agindo nas 
ocorrências. Não há o registro até 
o momento de feridos.

estão suspensas. Exceto as 
reuniões da CEIs por conta 
dos prazos legais.  

Segundo o presidente 
da Câmara, Paulo Pauléra, 
o objetivo das medidas é 

seguir as recomendações 
feitas pelo secretário de 
Saúde, Aldenis Borim. No 
que diz a sessão desta 
terça-feira o presidente afir-
mou que o ideal é que não 

haja público já, mas como 
existe o projeto de interesse 
dos servidores abriu essa 
exceção onde 30 pessoas 
poderão participar, sendo 
10 dos sindicatos.
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O prefeito Edinho Araújo, vice Eleuses e o presidente da Câmara, Pauléra, em coletiva

Cláudio LAHOS

Com um caso positivo de 
coronavírus (COVID-19), que 
ainda terá a contraprova divul-
gada, e 20 casos investigados, 
a Prefeitura de Rio Preto se 
antecipou e decidiu suspender 
as aulas em todo o município, 
a partir do dia 23 de março, 
seguindo o mesmo protocolo 
do governo estadual. Além da 
suspensão das aulas, a proi-
bição se estende aos eventos 
com um número superior a 
100 pessoas no município. 

Atualmente, Rio Preto 
possui 134 escolas muni-
cipais, deste total, 13 são 
escolas parceiras. O número 
de creche é de 77 unidades, 
entre elas cinco oferecem 
atendimento para menores de 
4 a 5 anos. Do total de casos 
investigados, na cidade, três 
são crianças. 

“As medidas preventivas 
tomadas têm cunho de orien-
tação federal, estadual e tam-
bém aqui no município. Então 
todas as medidas estão sendo 
feitas de forma coordenada. 
Nós temos uma preocupação 
com a segurança de todos os 
nossos alunos e em todas as 
nossas escolas. A partir desta 
terça, as escolas receberão os 
pais para esclarecimentos e 
os pais que não quiserem dei-
xar os filhos poderão levá-los 
para casa, eles não ficarão 
com faltas”, disse a secretária 
de Educação, Sueli Costa. 

A Secretaria da Fazenda 
suspendeu a emissão de no-
vos alvarás para eventos, em 
Rio Preto. “Estamos tomando 
essas providências porque 
foi o melhor caminho, evitar 
a aglomeração de pessoas. 
Àqueles que são mais vulne-
ráveis, àqueles que são mais 
sujeitos ao risco e também 
as nossas crianças. Portanto, 
são medidas temporárias e 
precisamos da compreensão 
de todos”, afirmou o prefeito 
Edinho Araújo. 

Na próxima segunda-feira 
(23), está oficialmente decla-
rada a suspensão das aulas. 
“É uma situação totalmente 
atípica que nós vamos juntos 
buscar soluções, buscar ajus-
tes porque ninguém esperava 

Rio Preto faz cerco contra coronavírus
Mariane DIAS 
redacao@dhoje.com.br

Em função do avanço da 
COVID-19 e em sintonia com 
as orientações do Ministério da 
Saúde, a Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) 
informa que está acompanhan-
do, atentamente, o cenário de 
avanço do coronavírus no país 
e as orientações sanitárias das 
autoridades médicas e gover-
nos. É importante destacar 
ainda que a entidade não indica 
normas para as dioceses, ou 
seja, cada local deve observar 
sua realidade e indicar as pro-
vidências necessárias.

Cabe, portanto, aos bispos 
locais orientarem seus dioce-
sanos a observarem as regras 
de higiene compatíveis com o 
momento, o que vem aconte-
cendo desde a divulgação da 
chegada do vírus no país. A 
grande maioria das dioceses 
está adotando três medidas 
básicas em comum para evitar 
a propagação da doença: não 
realizar o “abraço da paz”, evitar 
segurar nas mãos na oração do 
Pai Nosso e orientar os fiéis a 
receberem a hóstia na mão na 
hora da comunhão. 

Em comunicado público, 
do dia 13 de março, o admi-
nistrador apostólico de Brasí-
lia, cardeal Sérgio da Rocha, 
reafirmou a necessidade de a 
Igreja colaborar, com respon-
sabilidade, para a prevenção 
da propagação do coronavírus, 
tomando as medidas necessá-
rias no âmbito da Arquidiocese 
de Brasília.

O cardeal informou que 
enquanto durar a pandemia, 
em Brasília será reafirmada a 
postura pastoral adotada em 
outras dioceses do Brasil. O 
arcebispo disse que serão adia-
dos os eventos programados 
com previsão de grande número 
de pessoas. Contudo, as missas 
continuam a ser celebradas.  

CNBB reforça práticas 
para evitar avanço 

da doença em igrejas
Da REDAÇÃO

Há semanas as farmácias 
de Rio Preto estão lutando 
para repor o estoque de ál-
cool em gel e máscaras de 
proteção que estão sendo 
zerados em menos de 24 
horas. Durante esta segunda-
-feira, 16, o Dhoje entrou em 
contato com mais de 10 far-
mácias que informaram que 
os produtos estão em falta.

O motivo de tanta pre-
ocupação da população é 
por conta dos quadro que se 
encontra a pandemia do co-
ronavírus, que vem afetando 
o país e o mundo. Por medo, 
algumas pessoas estão sain-
do nas ruas com máscaras 
para se proteger.

Vanessa Alves, responsá-
vel técnica da Drogaria São 
Paulo, que fica na avenida 

Bady Bassitt, disse que está 
sem álcool gel desde sába-
do,14. Já a máscara faz mais 
de uma semana.   

“Na verdade a gente não 
trabalhava com máscara, 
devido a demanda inseriu  
no portfólio e está esperando 
chegar”, contou Vanessa que 
completou dizendo que ainda 
não tem previsão de chegada 
nem da máscara e nem do 
álcool em gel.

Outra farmácia que está 
com o estoque de máscara 
e álcool em gel zerado é a 
Drogaria Rio Branco, que 
fica no centro da cidade. 
“Estamos sem esses itens 
desde sexta-feira. Estamos 
correndo atrás para conseguir 
comprar”, afirmou Alessan-
dro Aparecido da Silva, que 
trabalha como balconista no 
local.

Luciano RAMOS

 Dirce Silva e a filha aguardam chegada de ônibus 

Cláudio LAHOS

A diretoria da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) de 
Rio Preto, presidida por Mar-
celo Henrique, divulgou nesta 
sexta-feira providências adota-
das para garantir segurança à 
saúde pública, em decorrência 
do novo coronavírus.

Estão suspensas, por tem-
po indeterminado, reuniões, 
grupos de estudo, palestras, 
congressos, fóruns e outras 
atividades assemelhadas pro-
movidas pela entidade.

Também foi vetado o uso da 
área de esporte e lazer da Casa 
do Advogado.

O convênio OAB/Defensoria 
Pública nas quatro comarcas 
(Rio Preto, Nova Granada, 
Palestina e Potirendaba) ficará 
restrito.

Funcionamento das salas 
da Ordem nos fóruns seguirá 
determinações das autoridades 
judiciais.      Daniele JAMMAL

OAB reestrutura 
atendimento por 
causa do Covid

Indústrias, shopping e comércio de rua seguem 
abertos, mas reforçam medidas de proteção

Os comerciantes do Cal-
çadão de Rio Preto estão 
reforçando a limpeza dos 
locais e oferecendo álcool em 
gel aos clientes. Medida foi 
adotada nesta segunda-feira 
(16). 

Segundo o presidente do 
Sincomercio (Sindicato do 
Comércio Varejista), Ricardo 
Arroyo, ainda não há previsão 
de mudança no funciona-
mento do comércio. A Secre-
taria de Saúde informou que 
uma mulher, de 28 anos, teve 
o resultado positivo para o 
COVID-19, outros vinte casos 
ainda são investigados. 

“O que orientamos aos 
comerciantes é a ação pre-

ventiva, estamos observando 
o que o governo tem colocado 
como medida para assim ser 
seguida. O sindicato em si 
não tem como fazer nada. Te-
mos que precaver, tem lojistas 
oferecendo álcool gel para os 
clientes”, disse Arroyo.

Sobre a possibilidade de 
interromper os trabalhos no 
Calçadão, Ricardo Arroyo acres-
centou que “tem muitos lojistas 
que não teriam como fechar as 
portas”.

Medidas preventivas são 
orientadas para evitar colapso 
na economia local. “O que a 
gente tem feito é repassar o 
que é orientado pela Secretaria 
de Saúde, que é o órgão res-
ponsável para dar essa informa-
ção, em tempo quase real para 

Mariane DIAS 

Olímpia tem três casos suspeitos do Covid-19

Na tarde desta segunda-
-feira, dia 16, um boletim 
epidemiológico sobre os ca-
sos suspeitos de Olímpia foi 
divulgado. “A secretaria de 
Saúde de Olímpia esclarece 
que subiu para três o número 
de casos suspeitos do Covid-19 
(Coronavírus) no município. Os 
pacientes são: uma mulher, de 
34 anos, que relatou ter tido 

contato com uma prima vindo 
de Portugal; um homem de 
45 anos, que não teve contato 
com pessoas vindas do exterior 
e uma mulher de 57 anos, que 
retornou de viagem da Europa. 
Os três pacientes passam bem, 
estão em isolamento domiciliar 
e vem sendo monitorados pela 
Vigilância Epidemiológica. Am-
bos aguardam os resultados dos 
exames que foram encaminha-
dos ao Instituto Adolfo Lutz”.

O prefeito Fernando Cunha 
está se reunindo com todos 
os secretários municipais para 
avaliar a situação de cada pasta 
e quais medidas poderão ser 
adotadas pelo município para 
conter o avanço do contágio 
pelo coronavírus, em consonân-
cia ao governo do Estado.

De acordo com a assessoria 
de imprensa da prefeitura um 
comunicado será emitido nas 
próximas horas. 

Da REDAÇÃO

Vírus se tornou ameaça

A Universidade Paulista 
(Unip), o Centro Universitário de 
Rio Preto (Unirp) e o Centro Uni-
versitário Norte Paulista (Unorp) 
de Rio Preto suspenderam as 
aulas com objetivo de frear a 
cadeia de proliferação do novo 
coronavírus, causador da doen-
ça denominada COVID-19. Elas 
seguem recomendações das 
autoridades de saúde, princi-
palmente do governo estadual.

As aulas na Unorp estão sus-
pensas até o dia 20 de março 
quando então a reitoria e a dire-
ção farão uma reavaliação para 
tomar a decisão de continuar ou 
manter a suspensão das aulas. 

A Unip comunicou a sus-
pensão das atividades presen-
ciais pedagógicas, esportivas, 
culturais e de extensão desta 
segunda-feira (16) até o dia 29 
de março. As atividades não 
presenciais desenvolvidas na 
modalidade de Educação a Dis-
tância (EaD) terão o andamento 
normal.

A UNIP informou ainda que 
a medida trata-se de uma ação 
preventiva e a situação será 
continuamente analisada no de-
correr do período da suspensão 
de atividades.

“A UNIRP – Centro Univer-
sitário de Rio Preto informa 
que as aulas estão suspensas 
no período de 16/3/2020 a 
27/3/2020. A medida foi to-
mada em preocupação a se-
gurança e a saúde dos alunos, 
professores e colaboradores, 
seguindo orientações da Se-
cretaria de Saúde do Estado 
de São Paulo e Ministério da 
Saúde sobre a pandemia do 
covid-19. 

Vale ressaltar que a me-
dida não acarretará prejuízo 
acadêmico aos alunos. Haverá 
readequação no calendário es-
colar de 2020, inclusive com a 
prorrogação do período letivo.”

Aulas são 
suspensas na 

Unirp, Unip e Unorp
Mariane DIAS

ALTA DEMANDA

REGIÃO

Álcool em gel e máscaras 
estão em falta nas farmácias 

por uma pandemia. Estamos 
em contato com várias secre-
tarias, outros municípios, ou-
tros estados, para fazermos da 
melhor maneira possível todo 
o atendimento e o enfrenta-
mento para diminuir cada vez 
mais o contágio”, explicou a 
secretária de Educação. 

Segundo Sueli, todos os 
casos suspeitos de coronaví-
rus, em unidades escolares, 
são encaminhados direto ao 
comitê gestor. “A Vigilância 
Epidemiológica toma a medi-
da rapidamente, a criança já 
deve ficar isolada em casa, na 
sala de aula já é conversado 
com a direção da escola para 
que os alunos daquela classe 
já fiquem em casa e o monito-
ramento é feito pela Vigilância 
Epidemiológica”. 

Para minimizar os proble-
mas com a falta de aula, a 
Secretaria de Educação não 
descarta a realização de aulas 
on-line.  “Nós já conversamos 
sobre isso, tem alguns municí-
pios trabalhando com os pais, 
os professoras passam até por 
WhatsApp, enfim tudo on-line, 
é possível isso, é possível que 
se faça esse atendimento, en-
quanto durar esse problema”, 
disse Sueli. 

 “O que queremos passar 
para a sociedade é que a 
prefeitura municipal através 
das suas secretarias, espe-
cialmente da Saúde, está à 
frente, está coordenando de 
forma efetiva procurando dimi-
nuir os efeitos deste momento 
tão difícil que vive, não só o 
Brasil, mas o planeta”, disse 
Edinho. 

O prefeito acrescentou 
ainda que “é uma mobilização 
de toda a sociedade para dar 
a importância devida a esta 
pandemia de coronavírus, 
mudar os nossos hábitos de 
higiene pessoal é uma revo-
lução que vai acontecer no 
comportamento das pessoas. 
A sociedade será outra depois 
de superarmos essa pande-
mia. Agora, é organização 
obedecendo ao comando da 
orientação municipal que está 
sintonizada com as outras 
esferas de poder, que são 
os governos de São Paulo e 
Federal em defesa da vida”, 
finalizou. 

nós. O que o empresário preci-
sa fazer é garantir a saúde de 
seus colaboradores e assegurar 
um bom atendimento para o 
consumidor, ou seja, aperto de 
mão, abraços todos sabem que 
não são recomendados neste 
momento, mas o cliente deve 
ser muito bem tratado e o aco-
lhimento deve ser feito com um 
sorrisão”, declarou o presidente 
da Associação Comercial de 
São José do Rio Preto (Acirp), 
Paulo Sader.

Neste período de instabilida-
de econômica, Sader reforçou o 
planejamento e balanço diaria-
mente. “Os empresários devem 
estar preocupados com seus 
caixas e poupar. Temos que ter 
cautela, todo dia deve ser feito 
o balanço e o planejamento”.

Quanto a movimentação 
nos shoppings centers a 
Abrasce (Associação Brasi-
leira de Shopping Centers) 
ainda não se posicionou para 
as unidades as mudanças na 
rotina das vendas.  O cinema 
continua aberto ao público de 
São José do Rio Preto.

O Plaza Avenida Shopping 
suspendeu eventos de aglo-
meração e irá reforçar a 
limpeza na praça de alimen-
tação, em nota, a assessoria 
disse que, “vamos suspender 
o Plaza Musical, apresenta-
ção que é realizada todos os 
sábados na praça de alimen-
tação e a empresa de lim-
peza irá reforçar ainda mais 
a higienização das mesas e 
cadeiras”.
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Polícias de Rio Preto aumentam 
proteção contra coronavírus

As polícias Civil, Federal e 
Militar de Rio Preto redobra-
ram a atenção e reforçaram 
a segurança e estoques de 
álcool em gel, luvas e máscaras 
para a prevenção do risco de 
contaminação do coronavírus. 
Os comandos regionais se-
guem orientações para evitar 
a propagação do vírus depois 
de chegar a 200 o número de 
casos confirmados no Brasil.

Para atender as ocorrências, 
a Polícia Militar está usando 
máscaras e álcool em gel, 
durante o atendimento de 
ocorrências nas 95 cidades 
da região. Além disso, o corpo 
médico da PM está publicando 
vídeos em suas redes sociais 
para orientar a tropa. Os vídeos 
estão disponíveis no instagram 
e facebook da CPI-5. 

O delegado da Seccional de 
Rio Preto, Silas José dos San-

tos, diz que as compras desse 
material são feitas através da 
bolsa eletrônica de compras e 
aguardam por empresas forne-
cedoras para adquirir o produto. 
“Esse recurso veio para que 
a gente possa comprar mais 
desses materiais”, contou o 
delegado.

A verba para a compra des-
ses produtos chegou na sex-
ta-feira, 13. Ainda segundo o 
delegado, esses materiais são 
comprados porque também são 
de uso diário dos policiais. 

“Nós temos estoques de 
álcool gel em gel, luvas e más-
caras. A gente tem esse mate-
rial, pois é de uso diário para o 
pessoal que está de plantão”, 
explicou Silas.

No caso da Polícia Federal, 
os funcionários que trabalham 
no atendimento de imigrantes 
estão utilizando máscaras para 
se protegerem do vírus, assim 
como manda a orientação emiti-
da por meio da portaria da Supe-
rintendência da Polícia Federal. 

Luciano RAMOS
redacao@dhoje.com.br

Cláudio LAHOS

Ajudante paga fiança 
de R$ 1 mil e escapa da 

prisão por bater na mulher

Acusado de agredir a 
companheira, uma dona 
de casa, de 41 anos, 
por volta das 21h20 
deste domingo, na Vila 
Zilda, em Rio Preto, um 
ajudante, de 29 anos, 
foi preso em flagrante 
por policiais militares e 
conduzido até o Plantão 
Policial.

A vítima ficou com 
uma lesão no rosto e 
disse aos pms que es-

tava conversando com a 
mãe, dentro da residên-
cia, quando foi agredida 
pelo acusado.

O suspeito confirmou 
ter discutido com a mu-
lher, mas negou a agres-
são física. Como pagou 
a fiança de R$ 1 mil, o 
ajudante vai responder 
em liberdade a processo 
por violência doméstica.

Caso segue sendo 
investigado pela DDM 
(Delegacia de Defesa da 
Mulher) rio-pretense.

Daniele JAMMAL

Um Fiat Mobi Like, ano 2018, 
que havia sido furtado, foi encon-
trado por policiais militares de Rio 
Preto, na manhã deste domingo, 
na rua Walder Antônio Sbrogio, 
no Jardim Santo Antônio, na 
Região Norte da cidade.

A PM chegou até o local após 
receber uma denúncia anônima 
que informava que o veículo es-
tava abandonado desde a uma 
hora da madrugada. 

Ao chegar na via, a guarnição 
descobriu que o automóvel havia 
se chocado contra uma árvore, 
ficando danificado. Além disso, 
foram furtados o estepe e o 
macaco.

Como o proprietário, um em-
presário de 32 anos, morador em 
Olímpia, não foi localizado pela 
polícia, o carro acabou sendo 
guinchado até o pátio de Tanabi.

Carro furtado é 
abandonado após 
bater em árvore 

Suspeito de agressão vai responder a processo em liberdade

Cláudio LAHOS

ELIZANE ALVES CARNEIRO – Falecida 
no dia 16/03/2020 aos 43 anos de idade. 
Era solteira, deixando os fi lhos: Mauricio, 
Eduardo, Paulo e Marcos. Sepultamento 
ocorre no dia 17/03/2020 às 17h, saindo do 
velório Municipal Loreto para o cemitério 
Municipal de Loreto.

JOÃO BATISTA PAULINO – Falecido 
no dia 16/03/2020 aos 86 anos de idade. 
Era viúvo de Alaide Domingues Paulino 2º 
núpcias, deixando os fi lhos: Edmar, Ana 
Paula e Ana Luiza. Sepultamento ocorreu 
no dia 16/03/2020 às 15h, saindo do 
velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério Parque Jardim da Paz.

 
FRANCISCO PITELLI – Falecido no dia 

16/03/2020 aos 91 anos de idade. Era viú-
vo de Arciza Praxedes Pitelli, deixando os 
fi lhos: Cleuza, Cleide, Norival, Odair e José. 
Sepultamento ocorreu no dia 16/03/2020 
às 14h, saindo do velório Jardim da Paz 
para o cemitério Parque Jardim da Paz.

ALZIRA MANZATTO – Falecida no dia 
16/03/2020 aos 92 anos de idade. Era 
solteira. Sepultamento ocorreu no dia 
16/03/2020 às 9h, saindo do velório Ercilia 
para o cemitério da Ressurreição.

  FALECIMENTOS

Motorista de ônibus tem 
mochila furtada enquanto 

cuidava das bagagens

A Polícia Civil de Rio Preto 
investiga um furto ocorrido 
dentro da estação rodoviária, 
por volta das 17h30 deste do-
mingo. A vítima é um motorista 
de ônibus, de 50 anos.

Conforme boletim de ocor-
rência, ao chegar no terminal, 
deixou sua mochila, conten-

do CNH, celular corporativo, 
cartão bancário e uma mini 
impressora de passagens em 
sua poltrona e foi ajudar pas-
sageiros a retirarem as malas 
e bolsas do bagageiro. 

Ao retornar ao veículo, des-
cobriu que o acessório havia 
sido furtado. Não há pistas 
da autoria do crime, até o 
momento.

Daniele JAMMAL

Agricultor paga R$ 33,2 mil por 
trator para leiloeira fantasma

Um agricultor, de 42 
anos, morador em Ita-
beraí, em Goiás, pes-
quisou na internet para 
comprar um trator e 
acabou encontrando um 
anúncio de uma suposta 
leiloeira em Buritama.

Como se interessou 
pelo veículo, fez um 
cadastro no site e rece-
beu uma mensagem da 

empresa, via whatsapp, 
de que estaria apto a 
dar lances.

Em 5 de março, ofer-
tou R$ 33.285,00 e foi 
declarado vencedor. No 
mesmo dia, ele efetuou 
o pagamento por meio 
de uma transferência 
bancária para uma con-
ta do Itaú de São Caeta-
no do Sul.

A vítima recebeu um 
termo provisório de ar-

Daniele JAMMAL rematação e foi comu-
nicada de que dentro de 
sete dias poderia retirar 
o trator em Buritama.

Na tarde deste do-
mingo, ao chegar no 
endereço não havia ne-
nhuma empresa e des-
cobriu que havia caído 
em um golpe de este-
lionato, procurando a 
Central de Flagrantes de 
Rio Preto para registrar 
queixa.

Cláudio LAHOS

Estoques de álcool em gel, luvas e máscaras foram reforçados para o trabalho policial

Um boletim de ocor-
rência foi registrado na 
madrugada deste do-
mingo, 15, pelos avós 
de uma menina de 4 
anos por suspeita de 
abuso sexual contra a 
criança. Eles resolveram 
fazer a ocorrência na 
Central de Flagrantes 
de Rio Preto após cons-
tatarem ferimentos na 
parte genital da menina. 

Os ferimentos na ví-
tima foram constata-
dos durante a troca de 
fraldas da criança. Ela 
foi levada em seguida 
para a Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA) 
Norte. Após a consulta a 
criança foi encaminha-
da para o Hospital da 
Criança e Maternidade 
(HCM).  

De acordo com o bo-
letim de ocorrência, os 
avós já haviam percebi-
do um comportamento 
estranho da neta. 

Na escola onde a me-
nina estuda também já 
havia entrado em con-
tato com os pais para 
falar sobre a mudança 
de comportamento da 
criança. 

O caso será inves-
tigado pela Delegacia 
de Defesa da Mulher 
(DDM). 

DDM investiga 
suspeita de abuso 

sexual contra 
menina de 4 anos

Baep apreende tijolo de crack e
cartelas de maconha sintética

Durante patrulhamento 
de rotina na avenida dos 
Estudantes, por volta das 
17 horas deste domingo, 
policiais militares do Baep 
(Batalhão de Ações Espe-
ciais de Polícia) desconfia-
ram da atitude da passageira 
de um Chevrolet Celta que a 
todo momento se virava para 
acompanhar a viatura.

Ao abordarem o veículo, 
ocupado pelo motorista e 
duas jovens, os pms separa-
ram o trio, que foi interroga-
do de forma individual. 

O condutor, um jovem de 
24 anos, admitiu que tinha 
colocado um tijolo de crack 
embaixo do seu banco.

Com a faxineira, de 20 
anos, que despertou a sus-

peita da guarnição, foram 
apreendidas duas carte-
linhas da droga sintética 
K-4, que é uma espécie 

493 em dinheiro.
Os policiais foram levados 

até a casa de uma desem-
pregada, de 19 anos, no 
bairro Boa Vista, apontada 
como a fornecedora dos 
entorpecentes. Em sua resi-
dência, no meio de folhas de 
caderno, foram apreendidos 
mais quatro papéis, do tipo 
cartolina, de K-4.

Ao Baep, ela informou 
que estava guardando a 
droga para uma vizinha, que 
não foi encontrada durante 
a operação policial.

No Plantão, foram confir-
madas as prisões por tráfico 
do motorista do carro e da 
dona de casa. A manicure 
e a faxineira foram ouvidas 
e liberadas e seguem sendo 
investigadas pela polícia.

Daniele JAMMAL

de maconha produzida em 
laboratório. A amásia do 
motorista, uma manicure, 
de 23 anos, estava com R$ 

Tijolo de crack, cartelas de K-4 e dinheiro apreendidos

Divulgação

ESTELIONATO

NA BOA VISTA NA RODOVIÁRIA

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Vítima pagou R$ 33.2 mil em lance de leilão virtual

Luciano RAMOS

Daniele JAMMAL

Divulgação
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 São José do Rio Preto completa 168 anos e possui muita coisa para 
contar. Para descobrir parte desta história os alunos do 4º ano D da Esco-
la Municipal Profª. Regina Mallouk, sob a supervisão do professor Leandro 
Ferreira, pesquisaram sobre a origem da cidade e criaram cartões postais. 
 O projeto foi realizado em diversas etapas. Inicialmente, em uma roda de 
conversa, os alunos relataram o que conheciam da cidade e seus locais favoritos. 
Este bate-papo resultou em um gráfico para os alunos aprenderem so-
bre análise de dados. Na sequência, os alunos pesquisaram a histó-
ria destes locais e o que eles representam para a cidade. Em seguida, 
as crianças participaram de uma oficina de fotografia onde aprenderam 
várias dicas sobre como ter um olhar especial sobre pessoas e objetos. 
 Os melhores alunos desta oficina foram presenteados com um passeio pela 
cidade, para fotografar os principais pontos estudados e transmitir o que descobri-
ram para os amigos de sala de aula. Desta maneira todos conheceram um pouco 
mais sobre a cidade que vivem e a importância de aprenderem a história da cidade. 
 Todo este material está disponível para download gratuito no site Rio 
Preto Virtual (www.riopretovirtual.com). Nele é possível baixar figurinhas so-
bre a cidade, jogo de tabuleiro, aplicativo para celular, lista com curiosi-
dades, hino e bandeira do município, história em quadrinhos sobre a Len-
da do Pássaro Azul e matérias para construção de maquete da cidade. 

Alunos criam cartões postais para aprender sobre a cidade.

A Federação Paulista de 
Futebol comunicou na manhã 
desta segunda-feira, 16, que 
as partidas do Paulistão 2020 
estão suspensas por tempo in-
determinado por conta da nova 
pandemia do novo coronavírus. 

A decisão foi decretada após 
reunião entre os presidentes 
de clubes do Paulistão, com a 
presença da Fenapaf e do Sindi-
cato de Atletas Profissionais de 
São Paulo. Os clubes votaram 
e decidiram em consenso pela 
paralisação da competição da 
série A1. A competição vai parar 
a partir desta terça-feira, 17. 

Durante a tarde desta se-
gunda, federação e presidentes 
dos times da série A2 e A3 
também se reuniram e sus-
penderam as competições por 
tempo indeterminado.

Federação 
Paulista 

de Futebol 
suspende 

campeonato por 
conta do novo 
coronavírus

Luciano RAMOS

PANDEMIA

Desde ontem, dia 16, 
estão suspensas as com-
petições nacionais de 
futebol em andamento 
em todo o país. A Con-
federação Brasileira de 
Futebol (CBF) decidiu 
interromper por tempo 
indeterminado a Copa do 
Brasil, os campeonatos 
femininos A1 e A2, o Bra-
sileiro Sub-17 e também 
a Copa do Brasil Sub-20.

Em comunicado oficial 
publicado no site da CBF, 
o presidente Rogério Ca-
boclo justificou a decisão 
por conta da pandemia 
do novo coronavírus. 
“Sabemos e assumimos 
a responsabilidade do 
futebol na luta contra a 
expansão da Covid-19 
no Brasil”. 

De acordo com a nota 
da CBF, cabe às Federa-
ções Estaduais de Fute-
bol e entidades organi-
zadoras tomar decisões 
específicas para cada 
competição regional, de 
acordo com sua autono-

CBF suspende todos os campeonatos 
nacionais por tempo indeterminado

Agência BRASIL
redacao@dhoje.com.br

COVID-19

mia local.
Pouco depois do co-

municado oficial da CBF, 
a Federação Mineira de 
Futebol (FMF) também 
anunciou em seu site 
oficial a suspensão do 
campeonato estadual, 
por tempo indeterminado, 
como forma de precaução 
contra a propagação do 
novo coronavírus. A FMF 
já havia determinado o 
fechamento ao público de 
todos os jogos da rodada 
deste fim de semana.

“Sabemos e assumimos a 
responsabilidade do fute-
bol na luta contra a expan-
são da Covid-19 no Brasil”

Divulgação

O Mirassol venceu o Santo An-
dré em casa por 1 a 0, na manhã 
deste domingo, no estádio José 
Maria de Campos Maia, o Maião. 
Com a vitória, o Leão encaminhou 
a classificação para as quartas de 
final, enquanto o Santo André so-
freu segunda derrota consecutiva, 
a terceira no estadual. 

O primeiro tempo do jogo 
válido pela 10ª rodada do Cam-
peonato foi de poucas chances 
para ambas as equipes. Jogando 
no campo do adversário, o Santo 
André deu a bola para o Mirassol, 
tentando se aproveitar dos con-
tra-ataques. 

No final do primeiro tempo, 
Camilo levantou a bola para a área 
em cobrança de falta a colocou na 
cabeça de Neto Moura que abriu 
o placar para o Leão.

Com a vitória do Leão, o time 
chegou aos 16 pontos e perma-
nece na segunda colocação do 
Grupo C e fica a cinco pontos de 
distância para a Inter de Limeira. 

O Mirassol agora fica a uma 
vitória para classificar para as 
quartas de final. O Santo André se 
mantém na liderança do Grupo B, 
com 19 pontos.

Mirassol vence 
Santo André e 
fica perto das 

quartas de final
Luciano RAMOS
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EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO
(Pregão Eletrônico nº 003/2020)

CONTRATO Nº: 006/2020
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMAS E 
INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento 
de expansão da solução de Data Discovery / Business Discovery 
- QLIK SENSE, com o intuito de disponibilizar informações estatís-
ticas/analíticas e apoiar a tomada de decisão, 100% in memory e 
análise associativa, que permita extração, transformação e carga de 
dados, bem como a geração de gráfi cos analíticos, painéis (dashbo-
ard) e relatórios para suporte à tomada de decisão, contemplando 
a aquisição de licenças perpétuas de software, serviços de suporte 
técnico e atualização de versão, conforme especifi cações técnicas 
e condições de execução contidas neste edital e seus anexos.
VALOR: R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais)
VIGÊNCIA: 12 meses
DATA DO CONTRATO: 02 de março de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 16 de março de 2020. 
João Pereira Curado Junior - Diretor- Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DE TERMO DE ADVERTÊNCIA N.º 001/2020
(Contrato nº 066/2018 – Pregão Eletrônico n.º 007/2018 – Processo 
n.º 7368/18)

DECIDO: Pela aplicação da penalidade de ADVERTÊNCIA à 
contratada SMS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OBRA EIRELI, de 
São José do Rio Preto (SP), para que não haja mais ocorrências 
dessa natureza, cumprindo-se integralmente com suas obrigações 
contratuais e com o pagamento pontual das verbas remuneratórias 
dos empregados alocados na EMPRO, sob pena de aplicação de 
outras penalidades previstas no instrumento contratual e no art. 
87, da Lei n.º 8.666/93. Por fi m, em obediência ao inciso IV, do art. 
58 c/c o inciso I, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, os quais trazem as 
condições de aplicação da pena de Advertência, fi ca assegurado o 
direito à ampla defesa e ao contraditório pela empresa contratada, 
para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento 
e intimação deste ato, via sistema AR dos Correios, possa interpor 
eventual recurso, como regula o inciso I, letra “f”, do art. 109, da 
Lei de Licitações, oferecida a cópia do mencionado expediente, 
ao início deste termo de advertência. Publique-se, via extrato, no 
Diário Ofi cial do município de São José do Rio Preto, SP, e local 
de costume, J. cópia dos autos do processo licitatório. São José do 
Rio Preto, SP, 16 de março de 2020. 
João Pereira Curado Junior – Diretor-Presidente.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETCORP 213 URBANIZADORA LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 27.603.654/0001-66, estabelecida à 
Rua Penita, 3155, nº 3155, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de 
Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “RES. SETVALLEY 2”, abaixo relacionados, considerando que a 
tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e 
não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no 
endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento 
da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para 
que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não 
comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão 
do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
LEANDRO FERREIRA DA SILVA 30964613 279.661.548-07 15 24 

ELOÍSA CARLA DO NASCIMENTO BARBOSA 40297766 361.833.878-35 20 04 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 21.015.798/0001-15, estabelecida à 
Rua Penita, 3155, nº 3155, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de 
Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “SETVALLEY”, abaixo relacionados, considerando que a tentativa de 
Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não sabido, 
para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no endereço 
supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento da 
obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para que 
ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não 
comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão 
do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
MARCELA ELJACIA HANGAI 410859023 367.930.558-36 06 08 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETPAR MIRASSOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
12.749.878/0001-03, estabelecida à Rua Penita, 3155, Sala A-8, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei 
n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “SETLIFE MIRASSOL I”, abaixo relacionados, considerando que a 
tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e 
não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no 
endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento 
da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para 
que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não 
comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão 
do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
DIONE CARLOS FERMINO 45493172 318.524.098-78 27 24 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETPAR GRUPOFORT II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
18.672.820/0001-95, estabelecida à Rua Penita, nº 3155, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta 
a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, 
NOTIFICAR os proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “Res. São Thomaz II”, abaixo relacionados, 
considerando que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos 
em local incerto e não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação 
deste edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o 
descumprimento da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da 
legislação vigente, para que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 
(quinze) dias. O não comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções 
legais com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a 
crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
ELMARI DE OLIVEIRA 5479378 736.999.428-72 26 20 

RAYELLY AISHA DA SILVA 461565924 382.083.178-96 15 01 
WANDERSON DOUGLAS MOTA 650283491 609.004.383-47 13 17 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

 
    VIDA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO COOPERATIVA DE 

     TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE 

 

RUA ANTONINO DO AMARAL VIEIRA Nº 158, SANTA CRUZ NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
FONE (17)3232.8870  

 

 
 

NOTA DE CANCELAMENTO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
 
A presidente da Vida São José do Rio Preto Cooperativa dos Profissionais da Área de 
Saúde, com sede a Rua Antonino do Amaral Vieira  nº 158, Bairro Santa Cruz na cidade de São José 
do Rio Preto/SP inscrita no C.N.P.J. sob nº 06.291.290/0001-56, comunica que a Assembléia Geral 
Ordinária, que será realizada no próximo dia 31 de março de 2020, na sede do Reunidos 
Locações de Salas  Ltda, Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 3806 – Vila Santa Cruz na cidade de 
São José do Rio Preto SP, fora CANCELADA em observância ao quanto estabelecido pelo Governo 
do Estado De São Paulo e a situação envolvendo a COVID-19 (NOVO CORONAVIRUS), sendo que não 
serão permitidas aglomerações de pessoas. Informa-se que tão logo a situação se amenize, 
será redesignada nova data para realização da mesma. 

 
 
 
São José do Rio Preto, 16 de Março de 2020. 
 
 
 
 
 
Vanessa Emiliano Penteado Silveira 
 Presidente 

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:

GILBERTO ANESIO CAPOIA e ANA CLÁUDIA DA SILVA CIN-
TRA. Ele, de nacionalidade brasileira, micro empreendedor 
individual, solteiro, nascido em Adolfo, SP, no dia 05 de agosto de 
1987, fi lho de LUCIMAR ANESIO CAPOIA e de MARIA JOSÉ DEL 
GUINGARO CAPOIA. Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
administrativo, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 17 de julho de 1987, fi lha de OSMAR DE ALMEIDA CINTRA e 
de VERA LÚCIA DA SILVA CINTRA. 

ARISTÃO DE ALMEIDA FERNANDES e ELISA MOTA RODRI-
GUES. Ele, de nacionalidade brasileira, montador, solteiro, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de julho de 1979, fi lho de 
JOÃO JESUS FERNANDES e de REGINA HELENA DE ALMEIDA 
FERNANDES. Ela, de nacionalidade brasileira, costureira, divorcia-
da, nascida em Santo André, SP, no dia 17 de julho de 1969, fi lha 
de NELSON MOTA RODRIGUES e de JULIA ANTONIA RODRI-
GUES. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi -
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  

Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 16 de Março de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da Conversão de 
união estável em casamento:

SYLLOS PIRES DANTAS GUIMARÃES e SABRINA BEATRIZ DE 
ALMEIDA DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro 
civil, divorciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 15 
de abril de 1980, residente e domiciliado a Siqueira Campos, Nº 
2718, Centro, São José do Rio Preto, SP, fi lho de SYLLOS GUI-
MARÃES e de NEIDE DEMONTE. Ela, de nacionalidade brasileira, 
chefe de cozinha, divorciada, nascida em ITAPEVA, SP, no dia 26 
de abril de 1984, residente e domiciliada a Siqueira Campos, Nº 
2718, Centro, São José do Rio Preto, SP, fi lha de GILMAR RODRI-
GUES DA SILVA e de APARECIDA FOGAÇA DE ALMEIDA SILVA.

_Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi -
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 16 de Março de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.
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DiáriodoBob
Reflexão sem febre. “Um único homem, uma só criatura, 

transmitiu um vírus que, em 102 dias (1º de Dezembro 2019 
-  12 de Março 2020), atingiu 130.164 pessoas, matando 
4.754. Tudo começou num único homem, numa só criatura. 
Mais do que qualquer outra análise que possamos fazer este 
contágio galopante mostra-nos a influência que cada ser indivi-
dual tem em milhares de milhões. Um, em 102 dias, contagiou 
130.164 pessoas. Um, sozinho, fez estremecer o planeta, fechar 
fronteiras, monitorizar governos, segregar pessoas, amedrontar  
consciências, trancar portas, esvaziar esperanças. A influência 
de um único homem, a conseqüência da ação de uma só criatura, 
na vida do mundo inteiro. Eu, tu, que somos um único homem, 
uma só criatura, temos o poder de atingir e condicionar o compor-
tamento de 7 milhões de pessoas. É assustador. Eu, tu, somos 
a borboleta que bate asas na China e causa uma tragédia no 
mundo inteiro. É aterrador. Desta vez, foi o vírus errado, o Covid 
19. Imagina quando for amor. É possível”. Cidade aberta. No 
dia da cidade, do santo padroeiro São José, depois de amanhã 
não será de todo feriado. No Calçadão, as lojas ficarão abertas 
em horários especiais das 9h às 15h. Os shoppings abrirão das 
14h às 20h. A economia merece respeito e os empresários não 
podem brincar em serviço. Lentes de contato. O prefeito Edinho 
Araújo sempre alerta precisa dar uma voltinha nos ônibus circu-
lares pra ver o que está sendo feito pela RioPretrans, no que se 
refere a higienização dos veículos que transportam milhares de 
pessoas. Em silêncio até agora, não custa nada a Itamarati e 
Circular Santa Luzia gastarem uns ‘trocadinhos’ e anunciarem as 
medidas impostas pelas empresas nos cuidados com as janelas, 
cortinas, corrimões, bancos, catracas e mãos dos motoristas. 
Segue o andor. O Shopping Azul, ponto de maior movimento 
popular da cidade, no piso superior da Rodoviária e o Shopping 
HB, nas imediações do Hospital de Base, por onde entram e saem 
milhares de pessoas por dia, estão obedecendo os critérios da 
‘Pandemia’? 100 anos sem bolo. A Cidade da Criança, onde 
será realizada a festa de aniversário de Rio Preto, na quinta-fei-
ra, já está limpinha e pronta para receber os convidados sem 
açúcar, mas com afeto. Raciocínio curto. Em tempos de crises 
pelo Coronavírus, a Dengue foi jogada num poço cheio de água 
fétida e vai ficando fora de moda, escondida num matagal cheio 
de lixo. Sorria, beba muita água e seja feliz!

IGNORÂNCIA É ACHAR QUE O SEU PONTO DE VISTA É UM PONTO FINAL. 
Sorria, beba muita água e seja feliz!

GUMERCINDO de Seta, 
ofi cial, já agendou sua fes-
tona de aniversário para 
o dia 20 de junho, em sua 
Docestância. Sua esposa 
Neiva Saad de Seta, ao 
lado das fi lhas Dra. Cecília 
de Seta Buchdid e da mé-
dica Fátima de Seta Badan, 
capricha nos detalhes da 
tarde comemorativa.

MÁRCIO MIRANDA, do 
Saint Paul Plaza Hotel, 
assume idade nova nesta 
quinta-feira, dia 19, feriado 
em Rio Preto, dia do padro-
eiro São José.  

APROVADAS com mérito 
as contas da diretoria da 
ACIRP presidida por Paulo 
Sader, cujo mandado está 
terminando.

OS PRESIDENTES dos 
conselhos Fiscais (Mauricio 
Bellodi) e Consultivo (Adria-
na Neves) assinaram com 
zelo as contas aprovadas 
por auditores externos.

MÉRITOS. A atual dire-
toria termina seu mandato 
com impecável aprovação 
de seus gastos nos últimos 
dois anos.

A ASSEMBLEIA reali-
zada, ontem, com os con-
selheiros fi scais ratifi cou o 
balanço fi nal.

FIM DA GESTÃO. Nem 
poderia ser diferente. Os 
diretores, que terminam seu 
mandato ao lado do presi-
dente Paulo Sader, jantam 
juntos, na próxima segun-
da-feira, depois da reunião 
para comemorar o bom tra-
balho e a amizade infi nita. 
Encontro marcado para a 
Bella Capri, na Redentora.

OTÁVIO BASÍLICO, fi lho 
de Marcia Basílio e José An-
tônio Basílio, fi cou noivo de 
Elaine Novais. Tudo indica 
casamento para o próximo 
ano.

BOA POLÍTICA. Um co-
mitê permanente composto 
pelo secretário de saúde, 
Aldenis Borim, mais André 
Baitello, Maurício Lacerda 
Nogueira, virologista, e 
Andreia Negri, gerente da 
Vigilância Epidemiológica, 
está de plantão dia e noite 
para tomar decisões sobre o 
coronavírus.

Detalhes
não tão pequenos...

Tel. (17) 3233-4888

Nova Data
Festival Crystal Encontra Ribeirão Preto, que 
aconteceria neste sábado, 21 de março, 
agora será realizado em nova data, no dia 
14 de novembro, devido à pandemia global 
do COVID-19 (coronavírus). Os shows de 
Iza, Melim, Ludmilla, Vitão e MC Jottapê 
estão confirmados na nova data. Todos os 
ingressos adquiridos serão válidos para a 
nova data.

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Festona na Fazenda
O jovem pecuarista Manoel 
Carlos (Manezinho) Lemos 
não vai deixar passar a 
data de seu aniversário em 
brancas nuvens. No próximo 
sábado, dia 21, recebe sua 
imensa galera de amigos para 
festão a partir das 17h30, 
em sua bonita Fazenda 
Santa Tereza, nos arredores 
de Mirassol. Para animar 
a moçada já contratou os 
cantores Mila, Tabaco Jack – 
Country Music e o DJ Droper. 
Merci pelo convite.  

SPOTlight

Mulheres de Sucesso 
A atriz Maitê Proença vem a Rio Preto, no 
próximo dia 25 de março, às 19h30, pelas 
mãos de Frederico (Fred) Tebar e Haydée 
Tebar Mardegan, em comemoração ao 
Dia Internacional da Mulher, repetindo o 
êxito do evento que faz sucesso há muito 
tempo. Atriz fará palestra sobre a mulher do 
século XXI. Considerada a homenagem mais 
tradicional do Noroeste Paulista, o evento 
‘Mulheres de Sucesso’ chega à 20ª edição.

Shows do Country 
Bulls
O empresário e tropeiro Paulo 
Emílio Marques já contratou 
todos os shows para mais 
uma edição do famoso Rio 
Preto Rodeio Country Bulls 
2020, de 15 a 19 de julho, 
no Recinto de Exposições. A 
primeira noite será com as 
duplas Fiduma & Jeca, João 
Bosco & Vinícius, mais shows 
solidários. No dia 16, quinta-
feira, o embaixador Gusttavo 
Lima. Dia 17, sexta-feira, as 
duplas Zé Neto & Cristiano 
e Fernando & Sorocaba. Dia 
18, sábado, Gustavo Mioto 
e Marília Mendonça. E no 
domingo, dia 19, festa de 
encerramento do rodeio, com 
as irmãs Maiara & Maraisa.   

Haydee Tebar Mardegan ganhou idade nova no último 
fi nal de semana arrasando com seu visual. Parabéns!

Colors na Expo
A Aldeia Sonora marcou 
para o próximo dia 28 a 
primeira edição do Interfacu 
em 2020, dessa vez em 
sua primeira edição Colors e 
open bar. A tônica da festa é 
toda baseada no Happy Holi, 
maior festival de música e 
cor do mundo. O evento será 
no Recinto de Exposições 
e contará com shows de 
grandes nomes do funk, 
como Pocah, MC Jottapê, MC 
G15 e DJ Piu.

Andressa Vitorasso arrasa em 
badalada festa Sunset Golf, na 

varanda do Quinta do Golfe, sábado

Crédito Turístico
A vizinha cidade de Olímpia recebe, na 
próxima quinta-feira, dia 19, o Seminário de 
Crédito Turístico. O evento visa apresentar 
as linhas de crédito disponíveis para 
micro, pequenas e médias empresas e 
para gestores municipais interessados em 
viabilizar investimentos ligados ao turismo. 
O encontro ocorre no Celebration Resort 
Olímpia, a partir das 19h.

Catarina Skate
Aconteceu dias atrás, no 
Catarina Skate Bar, a 1ª 
edição do Empodera Rio 
Preto. Por meio de bate-
papos, palestras, workshops, 
apresentações artísticas 
– teatro, dança e música, 
jovens lideranças femininas 
de Rio Preto, entre elas 
advogadas, professoras, 
mães, tatuadoras, jornalistas, 
psicólogas, empresárias, 
artistas e influenciadoras, 
compartilham suas histórias 
e os seus saberes, com o 
objetivo de mostrar a força 
da mulher nas diversas áreas 
de atuação da vida, seja no 
mercado de trabalho, no 
universo social, político ou 
familiar.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 
- CNPJ: 31.498.120/0001-94
P.E. 458/19 – PROC.  13887/19 – ATA/0831/19 - EMPENHOS 
5626, 5628/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar no 
prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento 
desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não cumprimen-
to do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades 
administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: OPEN MEDICAL COM. IMPORT. E EXPORTA-
ÇÃO LTDA - CNPJ: 26.145.871/0001-97
P.E. 331/19 – PROC. 13.031/19 – ATA/0727/19 - EMPENHO 
3759/20
Notifi co derradeiramente o representante legal da contratada, para 
entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das 
penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA - CN.J: 
04.063.331/0001-21
P.E.266/19 – PROC.: 12323/2019 – ATA/0851/19 - EMPENHO 
5338/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para entre-
garem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, o saldo dos empenhos em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das 
penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para as empresas em querendo apresentarem contraditório, 
em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: INTERCLIMA ANDRADINA AR CONDICIONADO 
LTDA EPP - PRE/0186/17
Considerando manifestação da Ger. de Manutenção, quanto à não 
resolutividade em tempo hábil para a manutenção dos equipa-
mentos relacionados nos chamados em aberto ID: 24148, 24763, 
24871, 24876, 24941 e 24968.  Considerando o Anexo I, TR, do 
edital do processo licitatório, item 3 subitem 3.2 e item 5 subitem 
5.2, 5.6 e 5.7. Fica a contratada supramencionada NOTIFICADA a 
PRESTAR ESCLARECIMENTOS E REGULARIZAR OS CHAMA-
DOS EM ABERTO, no prazo de 48 horas, contados do recebimen-
to desta, de forma a dar real cumprimento ao processo licitatório. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das 
penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual Repactuação
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 717/19
CONTRATO Nº PRE/0057/20 
CONTRATADA: JE ATENDIMENTO HOSPITALAR DOMICILIAR 
EIRELI EPP
Fica retifi cado a Clausula Terceira: DOS PREÇOS – SMS - Aldenis 
A. Borim
EXTRATO
2º Termo Aditivo Contratual
Pregão Eletrônico n.º 549/18; Contrato: PRE/0213/18
Contratada: JJD Serviços Administrativos Ltda EPP
Nos termos da cláus. 6ª, item 6.5, fi ca reajustado em aproximada-
mente 3,28593% o valor do contrato supramencionado, correspon-
dente ao do IPC/SP FIPE apurado no período de out/18 a Set/19. 
SMA. Luis R. Thiesi; SME. Sueli P. A. Costa.
EXTRATO DE CONTRATO
Inexigibilidade nº 25-2019
Contrato: nº 0004/20
Contratada: LV de Oliveira Pediasuit Costuras e Acabamentos
OBJETO: Aquisição de equipamentos para montagem de sala 
de Pediasuit (Método Terapêutico) e Integração Sensorial para 
a Unidade de Saúde da Atenção Especializada – Valor Total: 
R$50.120,00 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2020
ATA Nº 0196/20
CONTRATADA: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPA-
ÇÕES LTDA
OBJETO: Fornecimento de concreto usinado FCK 20 MPA – Valor 
Unitário – Item 01 - R$259,50 - SMTTS – Amaury Hernandes – 
Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2020
ATA Nº 0197/20
CONTRATADA: CARON & BIGOTTO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA 

LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de bebedouros, para as Unidades Es-
colares da Rede Municipal de Ensino – Valor Unitário – Item 02- 
R$352,00 - SME – Sueli Petronilia A. Costa – Prazo de vigência: 12 
meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 714/2019
ATA Nº 0198/20
CONTRATADA: PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de dietas industrializadas para ações 
judiciais – Valores Unitários – Item 11 - R$17,0000; Item 12 - 
R$15,6000 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 717/2019
CONTRATO PRE/0057/20
CONTRATADA: JE ATENDIMENTO HOSPITALAR DOMICILIAR 
EIRELI EPP
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de 
home care com cuidador em atendimento a ação judicial – Item 01 
– SMS – Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$39.950,00.
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 36/2019
CONTRATO Nº TOP/0007/20
CONTRATADA: CONSTRUTORA RIO OBRAS COM. DE MATE-
RIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI
OBJETO: Empreitada de mão de obra com fornecimento de mate-
riais a execução das obras de reforma/readequação do CRAS PQ 
DA CIDADANIA – SMO – Sérgio Astolfo Issas- Prazo de vigência: 
225 dias – Valor Total R$662.284,31.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 686/2019
ATA Nº 0199/20
CONTRATADA: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos – Valores Unitários 
– Item 01 - R$5,00; Item 02 - R$3,55; Item 03 – R$2,00; Item 04 
– R$1,80; Item 05 – R$1,80; Item 06 – R$0,43; Item 13 – R$1,50; 
Item 14 – R$1,50; Item 15 – R$3,00; Item 16 – R$2,35; Item 17 – 
R$2,25; Item 21 – R$8,00; Item 28 – R$4,49; Item 30 – R$0,43; 
Item 32 – R$9,35; Item 34 – R$4,00; Item 42 – R$18,00; Item 43 – 
R$9,00; Item 044 – R$9,00; Item 46 – R$42,00; Item 47 – R$2,50; 
Item 55 – R$7,00; Item 56 – R$2,00; Item 59 – R$48,75; Item 62 
– R$12,80; Item 63 – R$15,00; Item 68 – R$0,70; Item 69 – R$1,00; 
Item 70 – R$2,59; Item 71 – R$2,80; Item 72 – R$4,00 – SMTTS – 
Amaury Hernandes – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 727/2019
ATA Nº 0200/20
CONTRATADA: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judiciais – 
Valor Unitário – Item 11 - R$6,050 – SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.
  EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 727/2019
ATA Nº 0201/20
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S/A.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judiciais – 
Valor Unitário – Item 16 - R$140,160 – SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 727/2019
ATA Nº 0202/20
CONTRATADA: BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACEUTICA 
LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judiciais – 
Valores Unitários – Item 06 - R$6.719,170; Item 07 – R$2.687,670 
– SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 034/2019
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade ou ilegalidade e adjudico o seu objeto a favor 
dos vencedores a saber: LIVEL PEÇAS E SERVIÇOS DE MANU-
TENÇÃO EIRELI ME, Quadra 2 Lotes 43 e 44; DANTECOLOR 
TINTAS EIRELI, Quadra 9 Lotes 36, 37, 38, 39 e 40; INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS GIARDINI LTDA, 
Quadra 5 Lotes 39, 40 e 41; ATENDE JÁ DESINTUPIDORA LTDA 
ME, Quadra 2 Lotes 41 e 42 e CCO RIO PRETO LTDA, Quadra 
2 lotes 38, 39 e 40. Publique-se para os efeitos legais.  Dê pros-
seguimento às formalidades. Israel Cestari Junior - Sec. Mun. De 
Planejamento 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2020 
– PROCESSO Nº 1210/2020. 
Objeto: registro de preços para fornecimento/confecção de unifor-
mes para os agentes de combate às endemias e agentes comuni-
tários de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Fica redesignada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
18/03/2020 às 15:30hs para continuidade dos trabalhos. – Mariana 
Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.

COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2020 
– PROCESSO Nº 1462/2020. 
Objeto: registro de preços para aquisição de materiais odontoló-
gicos para atenção básica - DAB. Secretaria Municipal de Saúde. 
Fica redesignada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 18/03/2020 às 15:00hs para continuidade dos 
trabalhos. – Mariana Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2020 
– PROCESSO Nº 1639/2020. 
Objeto: Aquisição de trator agrícola com roçadeira hidraulica para 
tender os serviços cotidianos da Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer. Fica redesignada a data da sessão de retomada do pregão 
em epígrafe para o dia 18/03/2020 às 09:00hs para continuidade 
dos trabalhos. – Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 
83/2020, PROCESSO 1919/2020, objetivando a aquisição de ma-
teriais permanentes com o objetivo de estruturar a Rede e Proteção 
Social do Município. Secretaria Municipal de Assistência Social. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 01/04/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Por-
tal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 
77/2020, PROCESSO 1874/2020, objetivando contratação de 
empresa para o fornecimento de postos de trabalho terceirizados 
de auxiliar de limpeza, porteiro e trabalhador de manutenção de edi-
fi cações com fornecimento de materiais e equipamentos, de acordo 
com as especifi cações do edital e seus anexos, para o shopping 
prefeito Antônio Figueiredo de Oliveira(HB). secretaria municipal de 
desenvolvimento econômico. O recebimento das propostas dar-se-á 
até o dia 02/04/2020, 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.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

PORTARIA N° 08/2020
DE 16 DE MARÇO DE 2020

Rodrigo Ildebrando Juliano, Diretor-Presidente da EMPRESA MU-
NICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - EMURB, 
no uso de suas atribuições legais, e no disposto no artigo 1º, § 2º 
do Decreto Municipal n.º 18.546 de 09 de março de 2020;
Considerando que em 19 de março (quinta-feira) aniversário da 
cidade, sendo fi xado como feriado;
Considerando que o dia 20 de março de 2019 (sexta-feira) o prefei-
to pelo decreto 18.546, declarou ponto facultativo; ressalvadas as 
atividades essenciais e de interesse público;
Considerando os serviços de natureza essencial, os serviços de 
interesse público e o de atendimento à população na Estação Ro-
doviária, Fiscalização, Terminal Urbano Central, Estacione Digital, 
serviços de manutenção, limpeza, conservação e em todos os 
pontos onde a Emurb presta serviço e cuja interrupção pode causar 
prejuízos aos munícipes, assim como também Parques Ecológicos, 
Mercado Municipal, Eco, Swift e Shopping HB.
Considerando que o comércio na área central da cidade terá funcio-
namento normal no dia 20 (facultativo);
DETERMINA:
Art. 1º - No dia 20 (sexta-feira), posterior ao referido feriado, a EM-
PRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
– EMURB, manterá suas atividades em funcionamento normal nos 
seguintes: Urbanismo&Manutenção, Shopping HB e Área Azul (no 
dia 19 não).
§ 1º - Administração, Swift e Eco-Escola de Competências não 
funcionará no dia 19 e 20.
§ 2° - Parque Ecológico “Danilo Santos de Miranda”, Parque Ecoló-
gico "Dr. Joaquim de Paula Ribeiro" e Mercado Municipal, funciona-
rão normalmente.
§ 3º - Os funcionários em escala deverão cumprir a jornada normal 
de trabalho.

Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, fi cando 
expressamente revogadas as disposições em contrário.

São José do Rio Preto, 16 de março de 2019.
                                        Rodrigo Ildebrando Juliano
                                              Diretor-Presidente
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EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO 

PORTARIA N.º  09/2020
INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NO-
MEIA COMISSÃO PROCESSANTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo São José 
do Rio Preto – EMURB, Rodrigo Ildebrando Juliano, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 87 do Ato Normativo 
n.º 01/2018, e pelo Decreto n.º 17.163 de 24 de setembro de 2014, 
considerando:
1) Após encaminhamento de Reivindicação de Providências ve-
rifi cou-se a necessidade de abertura de processo administrativo 
disciplinar em face da funcionária O.C., assegurando-lhe a ampla 
defesa e o contraditório, nos termos do artigo 5º, LV da Constituição 
Federal. 
RESOLVE:
Art. 1º - DETERMINAR a instauração de PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO Nº. 001/2020, para apurar as possíveis infrações aos 
deveres do artigo 48 alínea “b”; proibições do artigo 49 alínea “g”; 
irregularidades do artigo 50, §2° (Grupo II) alínea  “f” e §3° (Grupo 
III) alíneas “s” e “v”; artigo 77 alíneas “b”, e “j” c.c. artigo 482, alíne-
as “b”, e “j” da CLT; e subsidiariamente deveres do Artigo 204 inciso 
“XI” da Lei Complementar 05/1990 e causar prejuízo aos cofres 
da empresa, sendo devidamente noticiadas pela Reivindicação de 
Providências, Requerimento Administrativos de reparação de danos 
materiais, relatórios internos e documentos correlatos;
Art. 2º - Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a Co-
missão Processante será composta pelos servidores: Jamil Zerati 
Junior matricula funcional n.º 1901, que a presidirá, Patrícia Aragão 
Marcello matricula funcional n.º 2091, Maria Isabel Testasicca ma-
tricula funcional n.º 1812 e fi gurando ainda como Suplente Augusto 
Felipe da Silva Nunes matricula funcional n.º 2036, todos servidores 
e integrantes do quadro da EMURB.
Art. 3º - Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá 
acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, 
bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais provas 
que entender pertinentes.
Art. 4º - A Comissão, ora constituída, terá o prazo de sessenta (60) 
dias, a partir da data da publicação desta Portaria, para concluir a 
apuração dos fatos, dando ciência a Administração, podendo ser 
prorrogado por igual período.
Art. 5º - Cite-se a funcionária O.C., para no prazo de (05) cinco dias 
úteis, apresente sua respectiva defesa escrita sobre os fatos objeto 
desta sindicância, esclarecendo as provas que pretendem produzir, 
cuja oitiva dos funcionários será designada oportunamente. 
Registre-se. Cumpra-se. Publique-se.
São José do Rio Preto, 16 de março de 2020
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
         Rodrigo Ildebrando Juliano

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E X T R A T O   D E   P O R T A R I A S

PORTARIA N.º 33.965 DE 05 DE MARÇO DE 2020
NOMEIA, em cumprimento ao Mandado de Segurança nº 0066472-
84.2012.8.26.0576 da 1ª Vara da Fazenda Pública, à vista da 
classifi cação obtida no Concurso Público, Edital n.º 02/2011, para 
ocupar, em estágio probatório, o cargo de provimento efetivo de 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, criado pela Lei Com-
plementar n.º 330 de 28 de dezembro de 2010, surtindo os efeitos 
desta a partir de 09 de março de 2020:
CRISTIANE RASTELI
PORTARIA N.º 33.977 DE 10 DE MARÇO DE 2020
HOMOLOGA, o processo de Avaliação de Estágio Probatório do 
servidor abaixo elencado, declarando-o estável no serviço público, 
conforme artigo 41 da Constituição Federal, artigo 4º da Lei Com-
plementar nº 132/2001 e parágrafo 1º do artigo 58 do Decreto nº 
12.336/2004, de acordo com os efeitos especifi cados:
EFEITOS 19/02/2020
NOME CARGO
MARLUCIA ALVES RIOS PEB I
PORTARIA N.º 33.980 DE 11 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a servidora estatutária JULIANA LIMA REIS, Agente 
Administrativo, lotada na Secretaria Municipal da Fazenda, afasta-
mento por 2 (dois) anos, sem vencimentos ou remuneração, com 
prejuízo das demais vantagens do cargo, para tratar de interesses 
particulares, conforme o artigo 117 da Lei Complementar n.º 05/90, 
surtindo os efeitos desta a partir de 17 de março de 2020.
PORTARIA N.º 33.983 DE 12 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, aos servidores abaixo relacionadas, prêmio por assi-
duidade, conforme Lei Complementar 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:
ALESSANDRA ALICE LAGUNA, Diretor de Escola, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo 
de 03/02/2015 a 02/02/2020 e que deverá ser usufruído dentro do 
período concessivo de 03/02/2020 a 02/02/2025.
IVANIR MARTINS DA SILVA, Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Administração, referente ao período 
aquisitivo de 07/01/2015 a 05/02/2020 e que deverá ser usufruído 
dentro do período concessivo de 06/02/2020 a 05/02/2025.
GISLAINE GARCIA DA COSTA, Técnico em Enfermagem, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo 
de 17/06/2013 a 15/06/2018 e que deverá ser usufruído dentro do 
período concessivo de 07/03/2020 a 14/06/2023.
GISLAINE MARIA SEVERIANO VIEIRA, Coordenador Pedagógico, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, referente ao perío-
do aquisitivo de 03/02/2015 a 02/02/2020 e que deverá ser usufruí-
do dentro do período concessivo de 03/02/2020 a 02/02/2025.
JULIO CESAR BADIAL, Engenheiro, lotado(a) na Secretaria Mu-
nicipal de Obras, referente ao período aquisitivo de 06/02/2015 a 
05/02/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período concessi-
vo de 06/02/2020 a 05/02/2025.
MARIA APARECIDA DELATORRE BELLINI, Escriturário, lotado(a) 
na Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao período aquisitivo 
de 22/02/2015 a 21/02/2020 e que deverá ser usufruído dentro do 
período concessivo de 22/02/2020 a 21/02/2025.
NEIDE MIYASHIRO, Agente Administrativo, lotado(a) na Secre-
taria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 
04/02/2015 a 03/02/2020 e que deverá ser usufruído dentro do 
período concessivo de 04/02/2020 a 03/02/2025.
PORTARIA N.º 33.984 DE 12 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, THIAGO VALENTIN BRANCA para substituir o(a) 
servidor(a) AFFONSO HENRIQUE LISBOA FORNE – ocupante 
da gratifi cação por função – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA 
PROCURADORIA, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar 
n.º 05/90, enquanto durar seu período de licença saúde, a partir de 
05/03/2020.
PORTARIA N.º 33.985 DE 13 DE MARÇO DE 2020
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) LIVIA PAULA 
BASSETTI CARDOZO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Educação, nos termos do artigo 73 da Lei Complementar n.º 05/90, 
surtindo os efeitos desta a partir de 24 de março de 2020.
PORTARIA N.º 33.986 DE 13 DE MARÇO DE 2020
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) LILIANE DO 

VALE LOPES PALOTTA, PEB2 - Português, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, nos termos do artigo 73 da Lei Comple-
mentar n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 24 de março 
de 2020.

PORTARIA N.º 33.987 DE 13 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, LUCIANE BILIA DE MORAES para substituir o(a) 
servidor(a) FRANCIELE CRISTINA DAGA – ocupante da função de 
confi ança gratifi cada – GERENTE NÍVEL I – FG.101.2, nos termos 
do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu 
período de licença prêmio, de 02/03/2020 a 21/03/2020.
PORTARIA N.º 33.988 DE 13 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, MICHELE NAKAO para substituir o(a) servidor(a) 
FRANCIELE CRISTINA DAGA – ocupante da função de confi ança 
gratifi cada – GERENTE NÍVEL I – FG.101.2, nos termos do artigo 
68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
licença prêmio, de 22/03/2020 a 31/03/2020.
PORTARIA N.º 33.989 DE 13 DE MARÇO DE 2020
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) LUCIENE ANGELA 
LAZARO, Coordenador Pedagógico, lotado(a) na Secretaria Muni-
cipal de Educação, de acordo com a conclusão do procedimento 
administrativo de readaptação e com fulcro nos artigos 53 e 54 da 
Lei Complementar n.º 05/90, cumulado com os artigos 66 e 67 da 
Lei Complementar n.º 138/01. OUTROSSIM, o(a) servidor(a) esta-
tutário(a) deverá ser readaptado(a), passando a realizar serviços 
compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade 
laborativa, devendo prestar serviços na Secretaria Municipal de 
Educação, podendo ser remanejado(a) de acordo com as necessi-
dades da secretaria através de termo de transferência interna, pelo 
período de 06 (seis) meses, surtindo os efeitos desta a partir de 
13/03/2020.
PORTARIA N.º 33.991 DE 16 DE MARÇO DE 2020
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) LEYSA CAMILA 
MIRANDO FARIA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Educação, nos termos do artigo 73 da Lei Complementar n.º 05/90, 
surtindo os efeitos desta a partir de 24 de março de 2020.
PORTARIA N.º 33.992 DE 16 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, ANDERSON CLAYTON MARINHO GALVAO para subs-
tituir o(a) servidor(a) PAULO HENRIQUE TEIXEIRA – ocupante da 
gratifi cação por função – CHEFIA DE SEÇÃO, nos termos do artigo 
68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
férias, a partir de 23/03/2020.
PORTARIA N.º 33.993 DE 16 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, JOSE ADEMILSON GUSMAO para substituir o(a) ser-
vidor(a) JOSE AMANCIO VIEIRA NETO– ocupante da gratifi cação 
por função – CHEFIA DE SEÇÃO, nos termos do artigo 68, da Lei 
Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de licença 
prêmio, a partir de 09/03/2020.
PORTARIA N.º 33.994 DE 16 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, ERICA LOBO MACIEL CORREIA para substituir o(a) 
servidor(a) DANIELE CRISTINA SCAPI DOS SANTOS – ocupante 
da gratifi cação por função – CHEFIA DE SETOR, nos termos do ar-
tigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período 
de licença prêmio, a partir de 09/03/2020.
PORTARIA N.º 33.995 DE 16 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, LETICIA DE CASSIA PEREIRA para substituir o(a) 
servidor(a) BRUNA LOMBARDI ZEVOLI BORGES – ocupante da 
gratifi cação por função – CHEFIA DE SETOR, nos termos do artigo 
68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
férias, a partir de 23/03/2020.
PORTARIA N.º 33.996 DE 16 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, REGINA RIBEIRO PINTO NUNES para substituir o(a) 
servidor(a) ADRIANO MARRA – ocupante da gratifi cação por fun-
ção – CHEFIA DE SETOR, nos termos do artigo 68, da Lei Comple-
mentar n.º 05/90, enquanto durar seu período de licença saúde, a 
partir de 06/03/2020.
PORTARIA N.º 33.997 DE 16 DE MARÇO DE 2020
RETIFICA, a Portaria n.º 33.947 de 05 de março de 2020, do(a) 
servidor(a) JONATA JAKSON FRANCISCO:
onde se lê: 
“enquanto durar seu período de férias, a partir de 18/03/2020.”
leia-se:
“enquanto durar seu período de férias, a partir de 20/03/2020.”
PORTARIA N.º 33.998 DE 16 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, CESAR AUGUSTO PIOVESAN para substituir o(a) ser-
vidor(a) DANIELE CRISTINA SCAPI DOS SANTOS – ocupante da 
gratifi cação por função – CHEFIA DE SETOR, nos termos do artigo 
68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
férias, a partir de 26/02/2020.
PORTARIA N.º 33.999 DE 16 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, RENATA NERI DOS SANTOS para substituir o(a) 
servidor(a) TAMIRES AGUERA PERES – ocupante da função de 
confi ança gratifi cada – GERENTE NÍVEL II – FG.101.3, nos termos 
do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu 
período de férias, a partir de 23/03/2020.
PORTARIA N.º 34.000 DE 16 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, MONICA COSTA BUENO DE ARAUJO para substituir 
o(a) servidor(a) PATRICIA MAURA QUATTI – ocupante da função 
de confi ança gratifi cada – Chefe de Centro de Referência Espe-
cializado de Assistência Social - CREAS - FG.101.1, nos termos 
do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu 
período de férias, a partir de 31/03/2020.
PORTARIA N.º 34.001 DE 16 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, RODRIGO ANDRE MORSILLO para substituir o(a) 
servidor(a) MARIA FERNANDA BRASIL DE PAULA – ocupante 
da gratifi cação por função – INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, 
nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto 
durar seu período de férias, a partir de 23/03/2020.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.550
DE 11 DE MARÇO DE 2020.

Alteração orçamentária

PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acor-
do com o artigo 6º da Lei nº 13.369 de 29 de novembro de 2019,

D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito 
Adicional Suplementar, no valor de R$ 3.509.100,00 (três milhões, 
quinhentos e nove mil, cem reais), para reforço de dotação orça-
mentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E 
SEGURANÇA
Ficha 549 R$ 200.000,00
Programa 17 – Modernização da mobilidade urbana e segurança
18.001.26.782.0017.2001.4490.52.01 – Equipamentos e material 
permanente
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 392 R$ 50.000,00
Programa 02 – Suporte administrativo
10.001.15.122.0002.2001.4490.52.01 – Equipamentos e material 
permanente
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 386 R$ 250.000,00
Programa 02 – Suporte administrativo

10.001.15.122.0002.1001.4490.51.01 – Obras e instalações
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Ficha 635 R$ 30.000,00
Programa 14 – Moradias urbanas
13.001.16.482.0014.2001.4490.51.01 – Obras e instalações
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Ficha 434 R$ 10.000,00
Programa 14 – Moradias urbanas
13.001.16.482.0014.2001.4490.52.01 – Equipamentos e material 
permanente
VI – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS – SUBPRE-
FEITURA DE ENGENHEIRO SCHMITT
Ficha 42 R$ 3.000,00
Programa 02 – Suporte administrativo
01.009.04.122.0002.2001.4490.52.01 – Equipamentos e material 
permanente
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 88 R$ 16.400,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.001.08.244.0003.2007.4490.51.01 – Obras e instalações
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 445 R$ 200.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.001.08.244.0003.2017.3390.39.01 – Outros serviços de tercei-
ros pessoa jurídica
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 130 R$ 7.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.30.02 – Material de consumo
X – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 607 R$ 17.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.002.08.244.0003.2043.3390.39.02 – Outros serviços de tercei-
ros pessoa jurídica
XI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 162 R$ 5.200,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.002.08.244.0003.2043.3350.43.02 – Subvenções Sociais

XII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 515 R$ 32.400,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.002.08.244.0003.2046.3350.43.02 – Subvenções Sociais
XIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECI-
MENTO
Ficha 585 R$ 295.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.691.0005.2047.3390.39.01 – Outros serviços de tercei-
ros pessoa jurídica
XIV – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECI-
MENTO
Ficha 355 R$ 2.200.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.001.20.306.0022.2051.3390.39.01 – Outros serviços de tercei-
ros pessoa jurídica
XV – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECI-
MENTO
Ficha 293 R$ 60.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.001.20.122.0022.2057.4490.52.01 – Equipamentos e material 
permanente
XVI – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO-
NÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 636 R$ 21.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do turis-
mo
14.001.23.122.0016.2001.3391.39.01 – Outros serviços de tercei-
ros pessoa jurídica-intra ofss
XVII – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE-
CIMENTO
Ficha 243 R$ 29.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.001.20.122.0022.2060.3390.39.01 – Outros serviços de tercei-
ros pessoa jurídica
XVIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE-
CIMENTO
Ficha 505 R$ 47.100,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.543.0005.2061.4490.52.01 – Equipamentos e material 
permanente
XIX – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECI-
MENTO
Ficha 492 R$ 10.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.543.0005.2061.3390.36.01 – Outros serviços de tercei-
ros pessoa física
XX – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECI-
MENTO
Ficha 361 R$ 26.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.001.20.306.0022.2063.3390.39.01 – Outros serviços de tercei-
ros pessoa jurídica
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o 
artigo 1º decorrem da anulação parcial de dotação orçamentária a 
seguir descrita, nos termos do que dispõe o inciso III §1º do artigo 
43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E 
SEGURANÇA
Ficha 548 R$ 200.000,00
Programa 17 – Modernização da mobilidade urbana e segurança
18.001.26.782.0017.2001.3390.39.01 – Outros serviços de tercei-
ros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 395 R$ 300.000,00
Programa 4 – Obras de Infraestrutura Urbana
10.001.15.451.0004.1004.4490.51.01 – Obras e instalações
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Ficha 668 R$ 40.000,00
Programa 14 – Moradias urbanas
13.001.16.482.0014.2054.3390.39.01 – Outros serviços de tercei-
ros pessoa jurídica
IV – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS – SUBPRE-
FEITURA DE ENGENHEIRO SCHMITT
Ficha 40 R$ 3.000,00
Programa 02 – Suporte administrativo
01.009.04.122.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de tercei-
ros pessoa jurídica
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 93 R$ 16.400,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.001.08.244.0003.2007.4490.52.01 – Equipamentos e material 
permanente
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 138 R$ 200.000,00
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Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.002.08.244.0003.2017.3350.43.01 – Subvenções Sociais
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 598 R$ 61.600,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.002.08.244.0003.2053.4490.52.02 – Equipamentos e material 
permanente
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECI-
MENTO
Ficha 424 R$ 210.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.001.20.306.0022.2065.3390.32.01 – Material bem ou serviço 
para distribuição gratuita
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECI-
MENTO
Ficha 482 R$ 188.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.001.20.306.0022.2065.4490.52.01 – Equipamentos e material 
permanente
X – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECI-
MENTO
Ficha 294 R$ 2.200.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.001.20.306.0022.2051.3390.30.01 – Material de consumo
XI – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECI-
MENTO
Ficha 216 R$ 60.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.122.0005.2057.3390.39.01 – Outros serviços de tercei-
ros pessoa jurídica
XII – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECI-
MENTO
Ficha 262 R$ 21.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.001.20.122.0022.2057.3390.39.01 – Outros serviços de tercei-
ros pessoa jurídica
XIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECI-
MENTO
Ficha 568 R$ 9.100,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.608.0005.2061.3390.30.01 – Material de consumo
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito 
Adicional Suplementar, no valor de R$ 6.292.000,00 (seis milhões, 
duzentos e noventa e dois mil reais), para reforço de dotação orça-
mentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECI-
MENTO
Ficha 484 R$ 400.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.608.0005.2058.4490.51.03 – Obras e instalações 
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 191 R$ 600.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 631 R$ 182.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.93.05 – Indenizações e restituições
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 107 R$ 240.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.002.08.244.0003.2009.3350.43.05 – Subvenções Sociais
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 152 R$ 100.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.002.08.244.0003.2043.3390.30.05 – Material de consumo

VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 156 R$ 100.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.002.08.244.0003.2043.3390.39.05 – Outros serviços de tercei-
ros pessoa jurídica
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 131 R$ 60.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.30.05 – Material de consumo
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 135 R$ 100.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.39.05 – Outros serviços de tercei-
ros pessoa jurídica
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 483 R$ 700.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.002.08.244.0003.2017.3350.43.05 – Subvenções Sociais
X – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 168 R$ 100.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.003.08.243.0003.2007.3390.39.03 – Outros serviços de tercei-
ros pessoa jurídica
XI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 170 R$ 1.400.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.003.08.243.0003.2007.3350.43.03 – Subvenções Sociais
XII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 171 R$ 1.400.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.003.08.243.0003.2007.4450.42.03 – Auxílios
XIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 50 R$ 50.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.004.08.241.0003.2007.3390.39.03 – Outros serviços de tercei-
ros pessoa jurídica
XIV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 78 R$ 400.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.004.08.241.0003.2007.3350.43.03 – Subvenções Sociais
XV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 83 R$ 400.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.004.08.241.0003.2007.4450.42.03 – Auxílios
XVI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 62 R$ 50.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social

04.004.08.241.0003.2007.4490.52.03 – Equipamentos e material 
permanente
XVII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 675 R$ 10.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.004.08.241.0003.2007.3390.14.01 – Diárias civil
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata 
o artigo 3º decorrem do superávit fi nanceiro verifi cado no Balanço 
Patrimonial do exercício de 2019, nos termos do que dispõe o inciso 
I §1º e § 2º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 5º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – PPA 
2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo que for per-
tinente, conforme descrito nos artigos anteriores deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 11 de março de 2020, 168º 
Ano de Fundação e 126º ano de Emancipação Política de São José 
do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JÚNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xa-
ção na mesma data e no local de costume e pela Imprensa local.

DECRETO Nº 18.553
DE 16 DE MARÇO DE 2020.

Regulamenta a Lei nº 13.348, de 6 de novembro de 2019, que dis-
põe acerca da atuação da “Patrulha Maria da Penha”.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, e nos termos do art. 64, VI, da Lei Orgânica do 
Município;

D E C R E T A:
Art. 1º A Patrulha Maria da Penha – PMP, instituída pela Lei nº 
13.348/2019, é um serviço da Guarda Civil Municipal que tem 
como objetivo atuar na proteção, prevenção, monitoramento e 
acompanhamento das mulheres vítimas de violência doméstica ou 
familiar que possuam em seu favor medidas protetivas de urgência, 
integrando às ações realizadas pela Rede de Atendimento à Mulher 
em situação de violência na Cidade de São José do Rio Preto de 
acordo com a Portaria nº 01/2020, do Tribunal de Justiça do Estado 
do São Paulo.
 Art. 2º Compete à Guarda Civil Municipal, no desempenho da Pa-
trulha Maria da Penha, dentre outras atividades pertinentes:
I - Realizar a fi scalização de medidas protetivas de urgência deferi-
das pelo Tribunal de Justiça;
II - Prestar atendimento especializado às mulheres vítimas de vio-
lência doméstica e familiar com medidas protetivas de urgência;
III - Realizar atendimento de natureza preventiva às mulheres bene-
fi ciadas com medidas protetivas, especialmente por meio de visitas 
comunitárias e solidárias;
IV - Promover reuniões sistemáticas com órgãos federais, estaduais 
e municipais envolvidos com a política pública de coibição à violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher;
V - Realizar palestras, com o intuito de divulgação dos trabalhos de 
toda a Rede de Atendimento; 
VI - Apoiar outros órgãos integrantes da Rede de Atendimento à 
Mulher, na fi scalização sistemática do cumprimento das medidas 
protetivas de urgência;
VII - Adoção das medidas cabíveis no caso de descumprimento de 
medida protetiva;
VIII - Encaminhar ao Tribunal de Justiça as informações pertinentes 
a respeito de atendimentos específi cos à mulher vítima de violência 
doméstica e familiar.
Art. 3º A Patrulha Maria da Penha será composta por um setor 
administrativo, sendo este formado pelo Comando do grupamento 
da PMP e Encarregado administrativo e, por um setor operacional, 
sendo composto pelas equipes de patrulhamento, subordinadas ao 
Comando da PMP.
§ 1º A Patrulha Maria da Penha será composta dos seguintes car-
gos:
I - Comando da PMP: que será ocupado pelo GCM de carreira mais 
antigo no quadro hierárquico da especializada, com formação na 
especialização da PMP e com curso de capacitação;
II - Encarregado administrativo: será ocupado por GCM de carreira, 
que possua vasta experiência, que esteja integrando há mais tempo 
a PMP e com o requisito de curso de Capacitação de multiplica-
dores da Patrulha Maria da Penha, com carga horária mínima de 
24 horas, podendo ser operado em turno de revezamento entre 02 
(dois) integrantes que cumpram os requisitos da função;
III - Patrulheiros: serão os GCM de carreira escalados em viaturas 
de setor, sendo esta composta, preferencialmente, por equipe mista 
(GCM feminina e GCM masculino), que possuam curso de capaci-
tação na área.
§ 2º Os integrantes deste grupamento deverão passar por treina-
mento específi co e periódico, voltado para o atendimento humani-
zado à vítima de violência doméstica e familiar, a fi m de salvaguar-
dar a integridade da vítima e zelar pela efi cácia da medida protetiva 
de urgência.
§ 3º A periodicidade dos treinamentos será defi nida pelo setor admi-
nistrativo da Patrulha Maria da Penha em conjunto com a Direção e 
Coordenação da Guarda Civil Municipal, não podendo ser inferior a 
um por ano, a fi m de garantir um trabalho pautado na legalidade e 
no exímio conhecimento dos trabalhos prestados. 
§ 4º Os treinamentos daqueles que já integram a Patrulha Maria da 
Penha e dos novos integrantes serão ministrados pelo Comando da 
PMP juntamente com o Encarregado administrativo, com a ciência 
da Direção e Coordenação da Guarda Civil Municipal.

§ 5º Compete ao Comando da PMP:
I - Organizar e setorizar as equipes de patrulhamento;
II - Distribuir a demanda de trabalho aos patrulheiros e determinar a 
setorização do patrulhamento;
III - Passar as diretrizes, planos e ordens que forem determinados 
pela Direção e Coordenação da Guarda Civil Municipal;
IV - Verifi car os andamentos dos trabalhos operacionais, a fi m de 
garantir o cumprimento da demanda de trabalho;
V- Informar ao Comando da Guarda Civil Municipal todos os dados 
inerentes à PMP.
§ 4º Compete ao Encarregado administrativo:
I - Recepcionar e realizar a triagem das medidas protetivas envia-
das pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo;
II - Confeccionar o cabeçalho dos relatórios que serão designados 
aos patrulheiros para as visitações;
III - Receber os relatórios devidamente preenchidos para encami-
nhamento ao Tribunal de Justiça;
IV - Promover a integração com a Rede de Atendimento;
V - Elaborar a capacitação periódica da PMP, de acordo com as 
mudanças do ornamento jurídico e desenvolver programas de cons-
cientização acerca da matéria tratada pela PMP, com organização 

de palestras para a população;
VI - Fornecer ao Comando estatísticas e dados colhidos com o 
trabalho realizado.
§ 5º Compete aos patrulheiros:
I - Ter ciência de todos os protocolos de atendimentos que serão 
passados na capacitação;
II - Recepcionar e conferir a demanda de trabalho;
III - Conhecer o setor para o qual serão designados, para melhor 
fl uidez das visitas;
IV - Confeccionar os relatórios de visitações, reduzindo a termo 
tudo que lhes for narrado, com letra legível e, ao fi nal, promover a 
sua entrega no setor administrativo;
V- Ter zelo com os materiais de trabalho e total discrição com a 
documentação que detiverem.
Art. 4º Para ser um integrante da PMP o guarda civil municipal deve 
ser vocacionado e apresentar características que contribuam para 
melhor lisura e integridade dos trabalhos:
I - Boa capacidade de interlocução;
II - Facilidade em mediar confl itos;
III - Presteza;
IV - Proatividade;
V- Discrição;
VI - Imparcialidade;
VII - Comprometimento com a unidade;
VIII - Agir em respeito à hierarquia e disciplina;
IX - Ter disponibilidade em mudanças de horários conforme a ne-
cessidade de emprego da unidade.
Parágrafo único. Todo e qualquer guarda civil municipal que deseje 
integrar à PMP deverá passar por uma entrevista com o Setor 
administrativo a fi m de que sejam observadas as características 
supra listadas.
Art. 5º A Patrulha Maria da Penha deverá contar com instalação 
própria e isolada dos demais grupamentos da Guarda Civil Muni-
cipal com salas adequadas para o Chefe de setor e para o Encar-
regado administrativo, com a possibilidade de receber de modo 
reservado e com total discrição quem seja ou deseje ser assistido 
por ela.
Parágrafo único. As instalações deverão ser devidamente equipa-
das para possibilitar a organização e cumprimento do serviço, onde 
fi carão arquivadas toda a documentação e os materiais pertinentes 
às especialidades com que o grupamento lida.
Art. 6º A forma de atendimento às mulheres será, preferencialmen-
te, presencial, com visitações à residência da noticiada ou, caso 
seja do desejo dela, na sede da PMP, a fi m de melhor salvaguardar 
a efetividade da medida protetiva. Frustrada a visitação, os patru-
lheiros farão contato via telefone institucional, a fi m de precisar a 
localização da noticiada e promover o protocolo de visita.

Parágrafo único. Quando inefi caz a tentativa de contato com a 
noticiada, seja presencial ou via telefone, deverá ser elaborado um 
relatório informando as tentativas frustradas que será encaminhado 
ao setor administrativo para providências.
Art. 7º O protocolo de visitas será desenvolvido de forma consen-
sual, mediante a explicação do teor do trabalho e anuência da 
noticiada ao atendimento.
§1º Na primeira visita, os patrulheiros deverão tomar ciência da 
situação processual da noticiada, que será fornecida pelo Setor 
administrativo, a fi m de não incorrer na revitimização.
§2º Após anuência da noticiada, um dos patrulheiros iniciará a en-
trevista, sempre atento para possíveis infortúnios e situações não 
relatadas pela mulher. O outro integrante da equipe será o respon-
sável pela a segurança do local, sempre que possível se colocando 
na visão do agressor e nas vias de acesso a residência.
§3º Os patrulheiros devem promover uma abordagem humanizada 
e sem julgamentos, extraindo da mulher sua real condição após o 
deferimento da medida protetiva, se houve aproximação do agres-
sor, sua situação econômica dentre outros aspectos que forem 
observados.
§4º No caso de descumprimento de medida protetiva, antes de 
cumprir com o encaminhamento do agressor à Delegacia da Mu-
lher, os patrulheiros devem observar em que moldes se deu seu 
descumprimento. No caso de nítida e notória aceitação da agredi-
da, deverão orientar as partes dos protocolos para desistência da 
medida e reduzir a termo o ocorrido.
§5º Nos casos notórios de descumprimento de medida protetiva ou 
fl agrante de qualquer tipo de agressão, deve-se promover com a 
condução imediata do agressor à Delegacia da Mulher ou Central 
de Flagrantes.
§6º Quando ocorrer irregularidades, os patrulheiros deverão reali-
zar o encaminhamento da vítima à Rede de atendimento.
§7º Em caso de necessidade de apoio ao grupamento da PMP, 
qualquer viatura do patrulhamento da Guarda Civil Municipal deve 
chegar ao local informado.
Art. 8º Nos atendimentos via 153, o operador do CECOM deve 
averiguar se existe ou não medida protetiva observando o teor da 
denúncia e levantando o maior número de informação possível. Em 
caso de a denunciante obter medida protetiva e for assistida pela 
Patrulha Maria da Penha, uma viatura deverá, sempre que possí-
vel, ser despachada ao local.
§1º O setor administrativo da Patrulha Maria da Penha fornecerá ao 
CECOM um banco de dados com a medidas protetivas de urgência 
que são assistidas pelo grupamento.
§2º Quando se tratar de denúncia sem a medida protetiva ou, em 
casos emergenciais o protocolo de atendimento seguirá os padrões 
adotados pela Guarda Civil Municipal.
Art. 10 As diretrizes, planos e ordens para a regulação das ativida-
des especifi cadas por este Decreto poderão ser complementadas 
através de ordens de serviço determinadas pelo Diretor da Guarda 
Civil Municipal.
Art. 11 As viaturas da Guarda Civil Municipal empregadas na Pa-
trulha Maria da Penha deverão ter agregada à sua identifi cação a 
logomarca da Patrulha.
Art. 12 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 16 de março de 2020, 168º 
Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política de São 
José do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
AMAURY HERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E 
SEGURANÇA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xa-
ção na mesma data e local de costume e, pela Imprensa local. 

DECRETO Nº 18.554
DE 16 DE MARÇO DE 2020.

Dispõe sobre medidas de prevenção enfrentamento do coronaví-
rus.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica do Município;

Considerando a decisão do Comitê Gestor de Enfrentamento do 
coronavírus conjuntamente com a Secretaria Municipal de Educa-
ção;
Considerando  a Nota Conjunta emitida pela Secretaria da Educa-
ção do Estado de São Paulo – SEDUC-SP, a União dos Dirigentes 
Municipais de São Paulo – UNDIME-SP, Associação Paulista de 
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Municípios - APM, Associação dos Prefeitos do Estado de São Pau-
lo - APREESP, Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Esta-
do de São Paulo - SIEEESP e Conselho Estadual de Educação;
Considerando  a identifi cação de três crianças com suspeitas de 
contaminação pelo coronavirus, e
Considerando que essas medidas estão sendo adotadas por conta 
da situação das últimas 24 horas,
D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam suspensas as concessões de férias, licença-prêmio 
e faltas abonadas para os servidores da Secretaria Municipal de 
Saúde, da Defesa Civil e da Guarda Municipal até ulterior decisão.

Art. 2º- Fica suspensa obrigação de controle da jornada de traba-
lho por meio de biometria (ponto digital) de todos os servidores da 
Administração Direta e Indireta do Município até ulterior decisão, 
fi cando, desde já, autorizada a adoção de outras formas de contro-
le da jornada de trabalho.

Art. 3º -  A partir de 17 de março as escolas deverão continuar aber-
tas, com dias letivos regulares, realizando atividades de orientação 
para alunos e responsáveis que desejarem participar. Neste dia, 
deverão ser realizadas atividades de acolhimento e conscientiza-
ção de Professores, Gestores e Estudantes. Devem ser reforçados 
os protocolos de higiene e etiqueta respiratória. Condutas sociais 
devem ser revistas, evitando contato físico direto através de beijos 
no rostos, abraços e apertos de mão.

Art. 4º - A partir do dia 23 de março de 2020 as aulas deverão ser 
suspensas em toda a rede municipal de ensino – infantil e funda-
mental, fi cando abonadas as faltas dos alunos a partir do dia 17 de 
março de 2020.

Parágrafo único: A suspensão das atividades escolares estará em 
vigor até nova determinação, podendo, no período, serem ofer-
tadas atividades pedagógicas à distância em diversas modalidades.

Art. 5º - Ficam suspensas as atividades e eventos com aglomera-
ção de mais de 100 (cem) pessoas.

Art. 6º - A partir do dia 17 de março de 2020 fi cam fechados todos 
os equipamentos e espaços públicos de lazer, esporte, educação e 
cultura do Município.

Art. 7º - Fica determinado aos servidores municipais que tenham 
retornado de regiões consideradas endêmicas, como também 
aquelas que tiveram contato habitual com viajantes dessas regiões, 
o afastamento compulsório dos locais de trabalho, pelo período de 
14 (quatorze) dias contados a partir da data de retorno ao Brasil 
ou de eventual contato de pessoas contaminadas, com a reali-
zação de teletrabalho, sem interferência na contagem de tempo 
para qualquer fi m ou desconto referentes aos auxílios alimenta-
ção, transporte e saúde, mediante requerimento com documentos 
comprobatórios dirigidos para deliberação do Secretário Municipal 
de Administração.

Parágrafo único - Servidores, terceirizados e estagiários da Admi-
nistração Direta e Indireta do Município que chegarem de locais ou 
países com circulação viral sustentada e apresentarem febre ou 
sintomas respiratórios dentro de até 14 (quatorze) dias do retorno 
deverão procurar um serviço de saúde, caso os sintomas surjam 
fora do horário de expediente, ou o SEESMT da Secretaria Munici-
pal de Administração, na hipótese de os sintomas surgirem durante 
a jornada de trabalho.

Art. 8º - Facultar a permanência em regime de teletrabalho, sem 
rodízio, aos servidores: 
I – portadores de doenças respiratórias crônicas ou que reduzam a 
imunidade, devidamente comprovadas por atestado médico a ser 
submetido à avaliação do SEESMT, mediante requerimento com 
documentos comprobatórios dirigidos para deliberação do Secretá-
rio Municipal de Administração; 
II – gestantes; e
III – maiores de 60 (sessenta) anos, salvo na Secretaria Municipal 
de Saúde.

Art. 9º - Limitar o fl uxo do público em geral nas dependências dos 
espaços públicos da Administração Direta e Indireta, aí incluídos 
os fornecedores de alimentos e congêneres, ressalvados os casos 
de pessoas que participarão de atos ofi ciais ou comprovarem a 
necessidade de ingresso.

Parágrafo único - Ficam temporariamente suspensos a visitação 
pública e o atendimento presencial do público externo que puder 
ser prestado por meio eletrônico ou telefônico.

Art. 10 - Determinar aos Gestores de Contratos e de Parcerias que 
sejam notifi cadas as empresas contratadas ou entidades parceiras 
para responsabilidade destas em adotar os meios necessários à 
conscientização de seus funcionários quanto aos riscos do CO-
VID-19 e à necessidade de reportar a ocorrência de sintomas de 
febre ou sintomas respiratórios, sob pena de responsabilização 
contratual em caso de omissão que resulte em prejuízo à Adminis-
tração Pública.

Art. 11 -  Como medidas profi láticas, determinar aos dirigentes das 
diversas áreas da Administração Direta e Indireta do Município que 
observem as seguintes orientações: 
I – evitar aglomeração de pessoas, sobretudo nos ambientes onde 
não seja possível garantir a ventilação natural; 
II – adiar reuniões presenciais que não sejam estritamente neces-
sárias; 
III – na ocorrência de reuniões inadiáveis, que essas sejam realiza-
das em espaços que propiciem distanciamento mínimo de 1 (um) 
metro pessoa a pessoa, conforme orientação da Organização Pan 
Americana da Saúde - OPAS. 

Art. 12 -  O Secretário Municipal de Saúde fi ca autorizado a adotar 
outras medidas necessárias para evitar a propagação do vírus 
COVID-19.

Art. 13 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 16 de março de 2020, 168º 
Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política de São 
José do Rio Preto.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO
DR. ALDENIS BORIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUELI PETRONILIA AMÂNCIO COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LUIS ROBERTO THIESI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xa-
ção na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.

LEI Nº 13.449
DE 13 DE MARÇO DE 2020.

Altera a Lei nº 9.678, de 20 de julho de 2006, que trata do exercí-
cio do comércio e da prestação de serviços em vias e logradouros 
públicos do Município, nos termos em que estabelece.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:

Art. 1º O caput do art. 3º da Lei nº 9.678, de 20 de julho de 2006, 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º Para efeitos desta Lei, considera-se ambulante a pessoa 
física civilmente capaz ou a este equiparado, a pessoa jurídica 
organizada de forma empresarial, que atuem, quaisquer delas, 
nos termos desta Lei, na venda de produtos ou na prestação de 
serviços, em vias e logradouros públicos, nos locais, espaços, dias, 
horários e padrões previamente determinados pela Administração 
Municipal, mediante Permissão de Uso, ressalvado o disposto no 
artigo 27 desta Lei.” (NR)
Art. 2º O Capítulo II, que compreende os artigos 7º ao 13, da Lei 
nº 9.678, de 20 de julho de 2006, passa a vigorar com a seguinte 
redação:
“CAPÍTULO II
DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI-
CO – COMUDE
Art. 7º Fica criado o CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVI-
MENTO ECONÔMICO – COMUDE, órgão de caráter propositivo e 
consultivo para as questões relativas ao trabalho ambulante.

Art. 8º São objetivos do COMUDE a formulação, a proposição e a 
participação no desenvolvimento de políticas públicas referentes ao 
permissionário e aos demais setores organizados representativos 
do setor produtivo do Município, bem como a intermediação das 
relações destes com as diferentes instâncias do Poder Público e da 
sociedade civil organizada. 

Art. 9º São atribuições do COMUDE:
I - planejar, desenvolver e fomentar atividades de formação dos 
permissionários e demais setores produtivos, visando à construção 
da economia popular solidária e ao desenvolvimento econômico do 
Município;
II - promover o debate democrático e encaminhar ao Poder Público 
Municipal as proposições relativas à organização do trabalho dos 
permissionários e demais demandas do setor produtivo do Municí-
pio, tais como:
a) sugestões de áreas de concentração dos permissionários, bem 
como aquelas que se refi ram aos locais para sua instalação;
b) quando necessário, realizar o acompanhamento das atividades 
de fi scalização do cumprimento das normas legais e de disciplina.
III - realizar e encaminhar ao Poder Executivo apontamentos para a 
revisão da legislação vigente e demais que estão relacionadas com 
as suas atividades, garantindo a aplicação do texto em vigência;
IV - ouvir e anotar as proposições dos permissionários, encami-
nhando-as ao Poder Executivo para que este delibere ulteriormente 
sobre o assunto.
Parágrafo Único. Para o cumprimento de suas atribuições, o 
COMUDE manterá cadastro permanentemente atualizado dos 
permissionários do Município, o qual será fornecido pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo. 
Art. 10 O COMUDE será composto por:
I - Até 6 (seis) permissionários com os respectivos suplentes, 
selecionados conforme Decreto regulamentar a ser editado pelo 
Poder Executivo em até 90 (noventa) dias contados da publicação 
da presente Lei.
II - Até 6 (seis) representantes do Poder Executivo Municipal com 
os respectivos suplentes, sendo um de cada uma das seguintes 
Secretarias:
a) Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo;
b) Trabalho e Emprego;
c) Trânsito, Transportes e Segurança;
d) Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação;
e) Meio Ambiente e Urbanismo; e
f) Saúde.
III - Até 6 (seis) representantes da sociedade civil organizada, com 
os respectivos suplentes, sendo 3 (três), dos setores indicados 
pelos permissionários, e 3 (três), dos setores indicados pelo Poder 
Executivo. 
§ 1º Somente poderão fazer parte do COMUDE os permissionários 
que estiverem adimplentes com suas obrigações relativas ao preço 
público e com a situação cadastral e fi scal regulares perante o 
Município. 
§ 2º Os representantes dos permissionários serão indicados pelos 
seus órgãos representativos ou, na ausência ou inércia destes, pelo 
Poder Executivo, observada a pertinência de interesses. 
§ 3º Os representantes do Poder Executivo Municipal serão indica-
dos por suas respectivas Secretarias.
§ 4º Os membros do Conselho serão, após indicação, nomeados 
por Decreto do Poder Executivo, para um mandato de 2 (dois) anos 
consecutivos, permitida 1 (uma) recondução. 
§ 5º O desempenho das funções no COMUDE não será remunera-
do, embora considerado como de relevante interesse público. 
§ 6º A Composição do COMUDE poderá ser alterada por decisão 
da maioria absoluta dos seus membros, nos termos do disposto em 
Regimento Interno, excetuando-se o disposto no art. 9º, desta Lei. 
Art. 11 O cargo de presidente do referido Conselho será exercido 
pelo titular da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico 
e Negócios de Turismo, sendo que os demais cargos preenchidos 
através de votação entre seus participantes. 
Parágrafo único. Os conselheiros nomeados elegerão, para o res-
pectivo mandato, os respectivos ocupantes de funções no Conse-
lho para exercerem-nas da forma que dispuser o seu Regimento 
Interno. 
Art. 12 As atribuições de organização e gestão do COMUDE serão 
dispostas em Regimento Interno a ser elaborado pelos membros do 
Conselho e publicado na Imprensa local. 
Art. 13 O Poder Executivo Municipal alocará espaço adequado para 
o funcionamento do COMUDE, que contará com apoio logístico da 
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Negócios de 
Turismo.” (NR)

Art. 3º O art. 18 da Lei nº 9.678, de 20 de julho de 2006, passa a 
vigorar com o caput, e o respectivo § 2º alterados e acrescido dos 
§§ 3º ao 9º, com a seguinte redação:
“Art. 18 A utilização das vias e logradouros públicos será feita 
através de Permissão de Uso, outorgada ao permissionário a título 
precário, oneroso e de forma pessoal, revogável a qualquer tempo, 
a juízo da Municipalidade, sem que assista ao interessado qualquer 
direito a indenização. 
(...)
§ 2º Será facultada a transferência da Permissão de Uso de que 
trata essa Lei, mediante anuência do permissionário cedente e pré-
via aprovação da Prefeitura, a quem satisfaça as exigências legais 
e regulamentares para a outorga da Permissão, obedecidas, dentre 
outras, as diretrizes previstas nesta Lei e, caso faltantes, em outras 
Leis Municipais vigentes. 

§3º Nos casos de falecimento do titular ou de enfermidade física ou 

mental que o impeça de gerir seus próprios atos, a Permissão de 
Uso será transferida aos seus familiares, nesta ordem: 
I - ao cônjuge ou companheiro; 
II - aos ascendentes e descendentes. 
§ 4º Entre os familiares de mesma classe, preferir-se-ão os de grau 
mais próximo.
§ 5º Havendo mais de um familiar comum no mesmo grau, interes-
sado em exercer a permissão, a outorga dependerá de renúncia 
expressa de um deles em favor do outro. Caso não haja renúncia 
expressa, far-se-á sorteio entre os mesmos. 
§ 6º Somente será deferido o direito de que trata o § 3º deste artigo 
ao cônjuge ou companheiro que atender aos requisitos do art. 
1.830 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. 
§ 7º O direito de que trata os §§ 3º ao 5º deste artigo não será clas-
sifi cado como direito hereditário. 
§ 8º A transferência de que trata o § 3º deste artigo dependerá de:
I - requerimento formal do interessado dirigido ao Município no pra-
zo de até 60 (sessenta) dias, contados do falecimento do titular, da 
sentença que declarar sua interdição ou do reconhecimento, pelo 
titular, por escrito, da impossibilidade de gerir os seus próprios atos 
em razão de enfermidade atestada por profi ssional da saúde;
II - preenchimento, pelo interessado, dos requisitos exigidos nesta 
Lei e demais regramentos vigentes.” (NR)
Art. 4º A Lei nº 9.678, de 20 de julho de 2006, passa a vigorar 
acrescida do art. 18-A, com a seguinte redação:
“Art. 18-A Para a transferência da titularidade da Permissão de Uso, 
prevista no § 2º, do art. 18, desta Lei, em prol de terceiro, será exi-
gido o pagamento do valor de 100 UFM (Cem Unidades Fiscais do 
Município), ao Município, sendo que o adimplemento de tal obriga-
ção é condição prévia para validar a transferência da Permissão.” 
(NR)
Art. 5º O art. 37, da Lei nº 9.678, de 20 de julho de 2006, passa 
a vigorar com o § 3º alterado e acrescido dos §§ 5º e 6º, com a 
seguinte redação: 
“Art. 37 (...)
(...)
§ 3º A Permissão de Uso será:
I - Suspensa:
a) caso o infrator não regularize sua situação perante o Município 
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da notifi cação de eventual 
infração;
b) em virtude do não pagamento do preço público e/ou taxas asso-
ciativas ou condominiais devidas em virtude do exercício da ativida-
de ambulante, pelo período de 6 (seis) meses, contínuos ou não.
II - Cassada:
a) se o infrator não regularizar sua situação no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados a partir da suspensão prevista no inciso anterior;
b) se não ocorrer a quitação dos débitos após prazo de 60 (sessen-
ta) dias da notifi cação da suspensão ou se o permissionário deixar 
de pagar a multa a ele aplicada;
c) se o permissionário mantiver, guardar, oferecer, vender ou 
disponibilizar material ilícito, inadequado ou contrário à licença que 
ostente, no espaço da permissão ou o fi zer em razão da permissão;
d) se o permissionário for reincidente na prática das infrações disci-
plinadas por esta Lei;
e) se o permissionário abandonar o ponto ou, se desistir da ativida-
de sem transmiti-la a terceiros; 
f) se o permissionário deixar a unidade, banca, ponto ou box em 
estado de ruína ou perigo, por prazo maior de 30 (trinta) dias, após 
a atestação da situação pela Fiscalização Municipal mediante Auto 
de Constatação. 

(...)

§ 5º Considera-se ocorrido o abandono ou a desistência do permis-
sionário, o fechamento do ponto, a inatividade do local ou o encer-
ramento irregular da atividade, por prazo que exceda a 30 (trinta) 
dias seguidos, ou a 60 (sessenta) dias interpolados no período de 
um ano, sem a prévia comunicação da Secretaria gestora, sobre 
fato que impeça, temporária ou permanentemente, que o permissio-
nário continue no exercício da atividade vinculada à Permissão que 
ostente.
§ 6º Considera-se em estado de ruína ou perigo: o box, a banca, 
a unidade ou o ponto, mantidos sem a necessária readequação, 
reparo ou reforma, se ocorrida alguma das seguintes situações:  
I - a destruição parcial ou total da unidade, por qualquer motivo;
II - a impossibilidade do exercício de qualquer atividade diante das 
condições ali apresentadas;
III - a emissão de: gás, ruído, poluição, fumaça, esgoto, água, fogo, 
calor ou qualquer outro agente físico, químico ou biológico, que 
importem perigo ou risco ao permissionário ou à população, ou que 
ocorram de forma contrária às normas sanitárias e regras posturais 
vigentes;
IV - a má-conservação, a falta de limpeza e asseio ou outras ocor-
rências a estas assemelhadas.” (NR)
Art. 6º Poderão ser aplicadas as disposições contidas na Lei nº 
9.678, de 20 de julho de 2006, para a ocorrência de situações simi-
lares sem regramento ou não previstas na Legislação Municipal. 
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 13 de março 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.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – Se-
MAE

EXTRATO DE DESPACHO DE IMPUGNAÇÃO PREGÃO ELETRÔ-
NICO nº 11/2020 – PROCESSO SeMAE nº 19/2020 - Processo 
SICOM 363/2020 - IMPUGNANTE: DATEN TECNOLOGIA LTDA.
Vistos, etc, recebo a impugnação porque tempestiva e DOU PRO-
VIMENTO ao pedido, alterando-se o Edital e seus Anexos.
S. J. Rio Preto 16.03.2020 – João Marcelino Ruiz – Gerente Admi-
nistrativo-Financeiro.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de 
São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o 
Pregão Eletrônico SeMAE nº 14/2020, Processo SICOM 373/2020 
objetivando a Aquisição de medidor de vibrações, ferramenta 
utilizada na detecção de avarias e realização de diagnósticos em 
equipamentos eletromecânicos.
Prazo de entrega: 60 dias. O recebimento das propostas dar-se-á 
até o dia 01.04.2020, às 08h30 e abertura a partir das 08h35. O 
edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposi-
ção dos interessados, no portal de compras. 
S.J.R.P., 09.03.2020 – Jaqueline Freitas Reis – Gerente de Opera-
ção e Manutenção - Água.
AVISO ÀS LICITANTES - NOVA DATA DE REALIZAÇÃO - PRE-
GÃO ELETRÔNICO 11/2020 – PROCESSO 19/2020 – Processo 
SICOM 363/2020.
Objeto: Aquisição de computadores e equipamentos de informática.
Tendo em vista alterações promovidas no Anexo I fi ca designado o 
dia 31.03.2020 a partir das 08h30 para a realização do pregão. 
S. J. Rio Preto, 16.03.2020 – Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE RE-
GISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 18/2019 – PROCESSO SeMAE Nº 
23/2019



B-5Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
17 de março de 2020

Objeto: Registro de preços para aquisição eventual e futura de 
equipamentos de proteção individual – EPI e equipamentos de 
proteção coletiva – EPC.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 11/2019
Contratada: THIAGO CONSTÂNCIO CREMMA ROUPAS LTDA ME.
Ordem de Fornecimento nº 047/2020 recebida em 05.03.2020. 
Valor de R$ 595,00.
Prazo de entrega: 15 dias. Item: 23.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE RE-
GISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 18/2019 – PROCESSO SeMAE Nº 
23/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição eventual e futura de 
equipamentos de proteção individual – EPI e equipamentos de 
proteção coletiva – EPC.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 08/2019
Contratada: F.Z. de Castro ME.
Ordem de Fornecimento nº 044/2020 recebida em 09.03.2020. 
Valor de R$ 965,00.
Prazo de entrega: 15 dias. Item: 14.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO 59/2019
CONCORRÊNCIA nº 05/2019 – PROC. nº 76/2019
Contratada: COMARGA CONSTRUTORA LTDA
Objeto: Readequação qualitativa e quantitativa com acréscimo 
de valor - construção de piso em cconcreto, vigas de rolamento 
para equipamento de secagem de lodos e “túnel” para acomodar 
esteira de captação de resíduos desidratados na estufa de seca-
gem de lodos da ETE Rio Preto, incluindo fornecimento de todos os 
materiais, mão de obra, máquinas e equipamentos necessários à 
execução dos serviços”. 
Valor do acréscimo: R$9.659,20 –– Assinatura 16.03.2019
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
ABERTURA DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA 02/2020 – PROC. 
nº 26/2020
Entrega dos envelopes: até 17/04/2020 às 8h45. Abertura da licita-
ção: 17/04/2020 a partir das 9h00. 
Objeto: Construção de interceptor de esgoto na Avenida Murchid 
Homsi – Margem Esquerda do Córrego Aterradinho no município 
de São José do Rio Preto, incluindo fornecimento de materiais, 
mão de obra, máquinas e equipamentos necessários à execução 
dos serviços.”
Custo Estimado: R$1.434.489,41Prazo: 4 meses. Demais infor-
mações e retirada do edital com a C.L., na Rua Antônio de Godoy, 
2181, Jd. Seixas, S. J. do Rio Preto/SP, das 7h30 às 12h00 e 
13h30 às 17h00 de segunda a sexta, fone/fax: (17) 3211-8105, 
e página do SeMAE na internet: www.semae.riopreto.sp.gov.br. 
S.J.R.P 19.02.2020 – Ceci K Bueno de Caprio – Gerente GPO
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
– PREGÃO ELETRÔNICO 40/2019.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de peças de madeira.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2019
DETENTORA DA ATA: RIBEIRO & PERUCHE LTDA
Valor Unitário Registrado: Item 1 - R$ 6,00; Item 2 - R$ 8,60; Item 
3 - R$ 1,75; Item 4 - R$ 9,95.
Prazo de Vigência: 12 meses 
Data da Assinatura: 17.06.2019. Autoridade que assinou a ATA: 
Nicanor Batista Júnior.
S. J. Rio Preto, 16.03.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE.
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DAS ATAS DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 63/2019.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de reagentes para 
execução de análises físico-químicas e microbiológicas nos labora-
tórios da ETA/Palácio das Águas e ETE/Rio Preto.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2019
DETENTORA DA ATA: ANALÍTICA QUÍMICA INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO LTDA ME.
Valor Unitário Registrado: item 1 - R$ 245,00 Item 13 – R$ 30,00.
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura: 19.09.2019. 
Autoridade que assinou a ATA: Nicanor Batista Júnior.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2019
DETENTORA DA ATA: LIOSERUM PRODUTOS LABORATORIAIS 
E HOSPITALARES LTDA - EPP
Valor Unitário Registrado: Item 36 – R$ 20,50 Item 37 - R$ 12,50 
Item 38 – R$ 12,00 Item 39 – R$ 200,00 Item 40 – R$ 280,00 Item 
41 – R$ 15,00 Item 42 – R$ 40,00 Item 43 – R$ 22,00 Item 44 – 
R$ 50,00 Item 45 – R$ 200,00 Item 46 – R$ 123,00 Item 47 – R$ 
265,00 Item 48 – R$ 71,00 Item 49 R$ 9,90 Item 51 R$ 35,50 Item 
52 R$ 27,50 Item 53 R$ 50,00 Item 54 R$ 50,00 Item 55 R$ 56,00 
Item 56 R$8,40 Item 57 R$ 17,00 Item 58 – R$ 18,50 Item 59 – R$ 
40,00 Item 60 – R$ 40,00 Item 61 R$ 40,00 Item 62 – R$ 94,00 
Item 63 – R$ 70,00 Item 65 – R$ 70,00 Item 66 – R$ 70,00 Item 
67 – R$ 70,00 Item 68 – R$ 70,00 Item 69 – R$ 70,00 Item 70 – R$ 
70,00 Item 72 – R$ 70,00 Item 73 - R$70,00 Item 74 – R$ 70,00 
Item 76 – R$ 72,00 Item 77 – R$ 72,00 Item 78 – R$ 72,00 Item 
79 – R$ 75,00 Item 80 – R$ 73,00 Item 81 – R$ 40,00 Item 82 – R$ 
50,00 Item 83 R$ 80,00 – Item 84 – R$ 40,00 Item 85 - R$ 140,00 
Item 86 – R$ 75,00 Item 87 – R$ 75,00 Item 89 – R$ 197,00. 
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura: 19.09.2019. 
Autoridade que assinou a ATA: Nicanor Batista Júnior.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2019
DETENTORA DA ATA: HEXIS CIENTÍFICA S/A
Valor Unitário Registrado: Item 2 – R$ 450,00 Item 3 – R$ 450,00 
Item 4 – R$ 620,00 Item 5 – R$ 530,00 Item 6 – R$ 290,00 Item 
7 – R$ 690,00 Item 8 – R$ 295,00 Item 9 – R$ 270,00 Item 10 – 
R$ 934,50 Item 11 – R$ 934,50 Item 12 – R$ 280,00 Item 14 – R$ 
710,00 Item 15 – R$ 690,00 Item 16 – R$ 480,00 Item 17 – R$ 
250,00 Item 18 – R$ 330,00 Item 19 – R$ 370,00 Item 20 – R$ 
650,00 Item 21 – R$ 518,00 Item 22 – R$ 810,00 Item 23 – R$ 
190,00 Item 24 – R$ 190,00 Item 25 – R$ 670,00 Item 26 – R$ 
470,00 Item 27 – R$ 310,00 Item 28 – R$ 410,00 Item 29 – R$ 460 
Item 30 – R$ 300,00 Item 31 – R$ 290,00 Item 32 – R$ 2.100,00 
Item 33 – R$ 2.150,00 Item 34 – R$ 2.050,00 Item 35 – R$ 
3.900,00 e Item 50 – R$ 169,00
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura: 19.09.2019. 
Autoridade que assinou a ATA: Nicanor Batista Júnior.
S. J. Rio Preto, 16.03.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE.
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
– PREGÃO ELETRÔNICO 102/2019.
OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de aparelhos 
condicionadores de ar tipo Split Hi Wall INVERTER, para serem 
utilizados nas diversas unidades do SeMAE.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2019
DETENTORA DA ATA: P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA
Valor Unitário Registrado: Item 1 - R$ 1.850,00; Item 2 - R$ 
3.250,00.
Prazo de Vigência: 12 meses 
Data da Assinatura: 19.12.2019. Autoridade que assinou a ATA: 
Nicanor Batista Júnior.
S. J. Rio Preto, 16.03.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 16.03.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020 – SUSPENSÃO DE 

VIGÊNCIA

Considerando as recomendações das autoridades sanitárias quanto 
às medidas de prevenção a disseminação do vírus COVID-19.
Considerando a necessidade de evitar aglomerações e reduzir o 
volume de atendimentos públicos para prevenir a disseminação do 
corona vírus e assim evitar sobrecarga dos sistemas de saúde.
Considerando a iminente suspensão das atividades escolares na 
rede municipal de ensino.
Fica suspenso por prazo indeterminado o início da vigência do Ter-
mo de Colaboração nº 01/2020, que entre si celebram o município 
de São José do Rio Preto, representado pela Secretaria Municipal 
de Educação e a Associação Paraíso, com o objetivo de desenvol-
ver atividades de ações educativas e complementares.
São José do Rio Preto, 16 de março de 2020
Profª Sueli Petronilia Amancio Costa
Secretária Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Obras
Notifi cação 5715/2020 

                  Fica notifi cada, Teresa Cristina Frota Melzi, proprietária 
do imóvel sito à Rua Antônio de Godoy, nº 3117, quadra 07, Bairro 
Centro, que em virtude de ter sido enviado a Notifi cação de Embar-
go  nº 5715, datada em 05/03/2020, assinada pelo fi scal  Rodrigo 
André Morsillo, tratando de falta de alvará de reforma, em desacor-
do com a lei de zoneamento em vigor e/ou projeto aprovado, em 
desacordo com as Leis Municipais 5.135/92, 5.749/95, 8.680/02 e 
8.712/02, artigo de nº 43, sendo que foi devolvido  pela Empresa de 
Correios e Telégrafos o AR JU 85469089 2  BR acusando "mudou-
-se”.
                   Fica a presente obra a partir da publicação desta, em-
bargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas leis. Caso a 
construção não seja paralisada de imediato e providenciada no pra-
zo de 15 (quinze) dias a eliminação da irregularidade que originou o 
presente EMBARGO, será aplicada a multa no valor de R$ 903,60 
(novecentos e três reais e sessenta centavos) e medidas judiciais 
cabíveis para o caso.
São José do Rio Preto, 16 de março, 2020.
Rodrigo André Morsillo 
Agente Fiscal de Posturas - Obras

São José do Rio Preto, 16 de março  de 2020.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança

Departamento de Fiscalização

EDITAL SMTTS Nº 21/2020.
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Se-
cretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, com base 
na Lei Municipal nº. 10.881/2011, NOTIFICA o proprietário, cujo 
endereço é desconhecido, de que o veículo GOL, cor BRANCA, 
placa BUQ 2968, de sua propriedade, foi apreendido e recolhido 
ao Pátio de Recolhimento de Veículos desta cidade, por ter sido 
encontrado abandonado em estado precário de conservação na 
Rua Comendador Antonio T. C. Leite, 605, conforme Comprovante 
de Recolhimento ou Remoção nº 20076.
 Atenciosamente,
FRANCISCO JOSE ARNALDO DA CUNHA
Agente Fiscal de Posturas.

 

DECRETO Nº 18.552 
DE 16 DE MARÇO DE 2020 

Fixa valores para utilização do Núcleo Administrativo do 
Parque Tecnológico Vanda Karina Simei Bolçone. 
PREFEITO EDINHO ARAUJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, VI; da Lei Orgânica deste 
Município; 

D E C R E T A: 
Art. 1º Ficam fixados os valores para uso dos espaços do Núcleo Administrativo do Parque Tecnológico 
de São José do Rio Preto, denominado Vanda Karina Simei Bolçone, sendo: sala de reunião com 36 
(trinta e seis) lugares; Auditório com 98 (noventa e oito) lugares; Auditório com 138 (cento e trinta e oito) 
lugares; Auditório aberto com 227 (duzentos e vinte e sete) lugares e área externa (estacionamento) com 
35 vagas ou 1.400m² de área, em consonância ao Regulamento de Utilização do Núcleo Administrativo 
devidamente aprovado pelo Conselho do Parque Tecnológico – Conpartec. 
Art. 2º O cálculo dos valores será fixado com base na Unidade Fiscal do Município – UFM, conforme 
tabela abaixo discriminada: 

PARQUE TECNOLÓGICO – VANDA KARINA SIMEI BOLÇONE 
Sala de reunião - 36 lugares 

 segunda a sexta sábado 
1/2 diária 2,4900 3,7351 
diária 5,6441 8,4661 

Auditório - 89 lugares 
1/2 diária 6,1421 9,2131 
diária 14,1102 21,1653 

Auditório - 138 lugares 
1/2 diária 9,4622 14,2762 
diária 21,5803 32,7025 

Auditório - aberto - 227 lugares 
1/2 diária 15,6042 23,4064 
diária 35,3586 53,9509 

Área externa (estacionamento) 
diária por m² 0,0166  
OBS: montagem e desmontagem - 1/2 diária (com direito ao total de 
6h) 
OBS: após às 18h 30% de acréscimo 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 16 de março de 2020, 168º ano de Fundação e 126º de 
Emancipação Política de São José do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAUJO 
ISRAEL CESTARI JÚNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO  
ADILSON VEDRONI  
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e local de 
costume e, pela Imprensa Local. 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

ENCERRAMENTO DE CADASTRO MOBILIÁRIO MUNICIPAL POR OFÍCIO 
CADASTRO MOBILIÁRIO ENCERRADO DE OFÍCIO, COM FULCRO NO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 

MUNICIPAL Nº 178/2003. O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPATEMPO A EXISTÊNCIA DE 
DÉBITOS REMANESCENTES, APURADOS EM DATA ANTERIOR A DO CANCELAMENTO DEFERIDO. 

NOME IM PROTOCOLO 

1. ANDREIA QUEIRANTES ME 3257590 2020000029294 
2. JOVENILTON FELINTO GOMES JUNIOR 37800791866 3324560 2020000080889 
3. FABIANO DA SILVA MACHADO 28152594865 3115680 2020000080967 
4. ROSILDA CANDIDO BATISTA MATOS 67795650597 3188270 2020000081234 
5. JOSE PAULO CORREIA ESPÓLIO DE 1125420 2020000029609 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 12 DE MARÇO DE 2020. 
   

  CELSO HENRIQUE FAZAN BRANCO 
Chefe - Departamento de Tributos Mobiliários 

 

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
17 de março de 2020

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

Câmara Municipal de
GUAPIAÇU

Prefeitura Municipal de
TANABI

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial 
nº 025/2020, objeto do Processo Licitatório nº 026/2020. TIPO: Menor preço unitário. OBJETO: A presente licitação tem por objeto a 
contratação de empresa especializada para execução de serviços de limpeza e restauração das pedras e toboágua do Ginásio de Esporte 
Maurício Tadini, conforme termo de referência anexo ao edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 27 de março de 2020, 
às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 17/03/2020, das 08:00 horas às 17:00 horas, no site oficial da 
prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão José 
de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 16/03/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento 
de tratamento ‘Therasuit’ a paciente M.C.L.R, por determinação 
judicial nos autos do processo 1001529-70.2018.8.26.0369
Data do Encerramento: 31/03/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - 
Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, 
Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site www.mon-
teaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 16 de março de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para hospedagem 
de cães e gatos errantes do município, por determinação judicial no 
processo 1000139-31.2019.8.26.0369.
Data do Encerramento: 31/03/2020
Horário: 11h00min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - 
Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, 
Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site www.mon-
teaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 16 de março de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI.

Tomada de Preços nº 02/2020. Objeto: Remodelação do sistema de 
iluminação pública da Av Diego Carmona Garcia e da Av Bechara 
Nassar Frange.  Entrega dos Envelopes: Data 01 de abril de 2020, 
às 09h15min. Abertura dos envelopes: Data 01 de abril de 2020, 
às 09h30min. O edital completo poderá ser obtido na Prefeitura do 
Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Junior nº 242 – Centro – 
TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: www.
tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 12 de março de 2020. Norair Cassiano da 
Silveira – Prefeito. 

 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

 
JOAO CARLOS FERNANDES, Prefeito do Município de Mirassolândia, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhes foram conferidas por lei, CONVOCA os 
seguintes candidatos aprovados no Concurso Publico nº: 01/2019, para preenchimento de vaga 
disponível, por tempo determinado, a excepcional interesse público, a titulo precário, conforme 
dispõe a Lei Municipal nº: 1094/2006 e a Lei Complementar Municipal n°: 021/2011, a 
comparecerem no Departamento Pessoal desta Prefeitura, sito a Rua Antônio Batista Rodrigues, 
nº 364, Centro, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data desta publicação, no horário das 
12:00 às 18:00 horas, para manifestar interesse na Contratação, para atender necessidades do 
município, pelo regime da C.L.T. (Consolidação das Leis do Trabalho), munidos de cópias e 
originais dos seguintes documentos: a) uma foto 3x4 recente; b) documento de identidade 
reconhecido legalmente em território nacional, com fotografia; c) título de eleitor e 
comprovante de votação na última eleição; d) cadastro de pessoa física; e) certificado de 
reservista ou de dispensa de incorporação, quando for do sexo masculino; f) comprovante 
de conclusão da habilitação exigida para a Função, devidamente reconhecida pelo sistema 
Federal ou pelos sistemas Estaduais e Municipais de ensino; g) comprovante de registro 
em órgão de classe; h) cartão de cadastramento no PIS/PASEP, se houver; i) certidão de 
casamento, quando for o caso; j) certidão de nascimento dos filhos, quando for o caso; k) 
documento de identidade reconhecido legalmente em território nacional, com fotografia, 
ou certidão de nascimento dos dependentes legais, se houver, e documento que legalmente 
comprove a condição de dependência; l) atestado de que não possui registro de 
antecedentes criminais, emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, onde 
residiu nos últimos 05 (cinco) anos; m) atestado de Saúde; n) declaração, informando se 
exerce ou não outro cargo, emprego ou Função pública no âmbito federal, estadual ou 
municipal; o) declaração, informando se já é aposentado, por qual motivo e junto a qual 
regime de previdência social, p) Carteira de Trabalho; e q) Comprovante de residência.  

   Nº de Inscrição: 1409407 
Candidato (a): JOSIMARA DE SOUZA TIENE 
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA II 
Classificação: 28° 
 
 
   O não comparecimento na referida data e horário implicará na desistência automática do 
convocado sem direito a qualquer reclamação futura ou interposição de recursos 
administrativos.  

 

Mirassolândia, 16 de Março de 2020. 

 
JOAO CARLOS FERNANDES  

Prefeito Municipal 

 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

 
JOAO CARLOS FERNANDES, Prefeito do Município de Mirassolândia, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhes foram conferidas por lei, CONVOCA os 
seguintes candidatos aprovados no Concurso Publico nº: 01/2019, para preenchimento de vaga 
disponível, por tempo determinado, a excepcional interesse público, a titulo precário, conforme 
dispõe a Lei Municipal nº: 1094/2006 e a Lei Complementar Municipal n°: 021/2011, a 
comparecerem no Departamento Pessoal desta Prefeitura, sito a Rua Antônio Batista Rodrigues, 
nº 364, Centro, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data desta publicação, no horário das 
12:00 às 18:00 horas, para manifestar interesse na Contratação, para atender necessidades do 
município, pelo regime da C.L.T. (Consolidação das Leis do Trabalho), munidos de cópias e 
originais dos seguintes documentos: a) uma foto 3x4 recente; b) documento de identidade 
reconhecido legalmente em território nacional, com fotografia; c) título de eleitor e 
comprovante de votação na última eleição; d) cadastro de pessoa física; e) certificado de 
reservista ou de dispensa de incorporação, quando for do sexo masculino; f) comprovante 
de conclusão da habilitação exigida para a Função, devidamente reconhecida pelo sistema 
Federal ou pelos sistemas Estaduais e Municipais de ensino; g) comprovante de registro 
em órgão de classe; h) cartão de cadastramento no PIS/PASEP, se houver; i) certidão de 
casamento, quando for o caso; j) certidão de nascimento dos filhos, quando for o caso; k) 
documento de identidade reconhecido legalmente em território nacional, com fotografia, 
ou certidão de nascimento dos dependentes legais, se houver, e documento que legalmente 
comprove a condição de dependência; l) atestado de que não possui registro de 
antecedentes criminais, emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, onde 
residiu nos últimos 05 (cinco) anos; m) atestado de Saúde; n) declaração, informando se 
exerce ou não outro cargo, emprego ou Função pública no âmbito federal, estadual ou 
municipal; o) declaração, informando se já é aposentado, por qual motivo e junto a qual 
regime de previdência social, p) Carteira de Trabalho; e q) Comprovante de residência.  

   Nº de Inscrição: 1409407 
Candidato (a): JOSIMARA DE SOUZA TIENE 
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA II 
Classificação: 28° 
 
 
   O não comparecimento na referida data e horário implicará na desistência automática do 
convocado sem direito a qualquer reclamação futura ou interposição de recursos 
administrativos.  

 

Mirassolândia, 16 de Março de 2020. 

 
JOAO CARLOS FERNANDES  

Prefeito Municipal 

Secretaria Municipal de Saúde
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO


