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Cartão merenda
de R$ 70 será 
distribuído para 

estudantes 
A Prefeitura de Cedral teve 

projeto aprovado em regime 
de urgência, na Câmara local, 
para distribuição de benefício 
aos alunos da rede municipal 
de ensino. 

O cartão alimentação-me-
renda deve ser concedido du-
rante o período em que aulas 
estiverem suspensas. Pág. A3

DURANTE ISOLAMENTO

Comitê Gestor impõe regras para 
funcionamento de igrejas e feiras 

Apesar de não terem sido proibidas, feiras livres foram suspensas em Rio Preto após decreto 

A primeira deliberação do Comitê Gestor de Enfrentamento 
ao Covid-19, que é publicada oficialmente hoje, prevê o deta-
lhamento do decreto que instituiu o isolamento social em Rio 
Preto. Entre os esclarecimentos, figuram as regras para que 
igrejas e feiras livres possam funcionar na cidade.      Pág. A4

Cláudio LAHOS

amor algodão

Sessão ordinária 
volta amanhã 

após três 
semanas

Vereadores de Rio Preto 
retornam às atividades legisla-
tivas nesta quinta-feira, após 
pausa por causa do isolamento 
social imposto pelo novo coro-
navírus.  

Na pauta da sessão ordinária 
constam 11 projetos. 

Pág. A3
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FUGA PARA MATAGAL

Posto na Região Norte 
é assaltado e PM faz 

cerco com o Águia
Pág. A5

Transmissão 
on-line de 

missas tem 
fiéis virtuais

Divulgação

Divulgação

Furquim propõe 
reduzir salários 
dos vereadores, 
prefeito e vice 

Pág. A3

Casal acusado 
de diversos 

crimes é preso 
após novo roubo

Pág. A5

Olímpia confirma 
três casos de 

Covid-19 em uma 
mesma família

Pág. A5

DOAÇÃO Hospital de Base foi escolhido por rede de fast food   
                                                                               Pág. A4
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A-2 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
08 de abril de 2020        SAÚDE/OPINIÃO

*
 ARTIGO  

Gustavo Milaré ALMEIDA* e 
João Pedro Alves PINTO**

O impacto do Covid-19 nos processos de recuperação judicial

A pandemia do CovidD-19, 
as ações para o seu enfrenta-
mento e a adoção de medidas 
preventivas adotadas no país 
e no mundo, especialmente o 
isolamento social e suspen-
são das atividades comer-
ciais, estão trazendo sérias 
preocupações sobre a saúde 
econômico-financeira das 
empresas, sobretudo aquelas 
que já estavam em crise e 
estão passando por processo 
de recuperação judicial.

Atento a essa situação, o 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) aprovou por unanimida-
de, no último dia 31 de março, 
seis recomendações para o 
julgamento desses processos, 
ou seja, são apenas sugestões 
que não retiram a autonomia 
do juiz de decidir de acordo 
com as particularidades de 
cada processo:

- Priorização nas análises 
e decisões sobre o levanta-
mento de valores em favor 
dos credores ou empresas em 
recuperação;

- Suspensão das Assem-
bleias Gerais de Credores pre-
senciais durante a pandemia e, 
se urgentes, a sua realização 
de forma virtual;

- Prorrogação da suspensão 
chamada “stay period” (prazo 
de 180 dias no qual fica sus-
penso o trâmite de todas as 
ações e execuções promovidas 
em face do devedor) nos casos 
em que houver necessidade 
de adiar a Assembleia Geral 
de Credores, a fim de que a 
empresa possa se reorganizar 
financeiramente e não corra 
o risco de uma penhora, por 
exemplo;

- Autorização judicial para 
que todas as empresas já 
estejam cumprindo o plano de 
recuperação aprovado pelos 
credores possam apresentar 

A pandemia do novo 
coronavírus tem motivado 
a descoberta e consolida-
ção de muitas ferramentas 
tecnológicas, necessárias 
à manutenção mínima dos 
serviços e atividades.

O trabalho, segundo o 
modelo home office, tor-
nou-se o horizonte mais 
profícuo das empresas, 
visando encurtar as distân-
cias e promover integração 
imediata entre pessoas. 

No entanto, este mode-
lo de trabalho ostenta uma 
importante questão sobre 
a saúde cardiovascular. Os 
hábitos de vida, por exem-
plo, costumam ser dicotô-
micos quando analisamos 
o ambiente home (casa) e 
o ambiente office (local de 
trabalho). 

Em casa, evitamos fu-
mar perto dos familiares e 
não comemos tantos ali-
mentos inapropriados. No 
trabalho ou fora de casa, 
fumamos sem restrição, 
fazemos nossas refeições 
sem adequada pausa e 
com pouco ou nenhum 
controle de qualidade dos 
alimentos.

O equilíbrio emocional e 
o estresse são praticamen-
te impossíveis de coexistir 
nos dois ambientes. Isto 
porque quando estamos no 

Como lidar com seu coração 
em home office

Divulgação

modificação aos seus planos, 
caso comprovem terem sido 
afetadas pela crise causada 
pela pandemia e se estiverem 
adimplentes com as suas obri-
gações;

- Manutenção das ativi-
dades dos administradores 
judiciais para que continuem 
fiscalizando as empresas em 
recuperação judicial de for-
ma virtual ou remota, com a 
apresentação de relatórios 
mensais; e

- Deferimento de medidas 
de urgência de forma caute-
losa, em especial que digam 
respeito à decretação de des-
pejo por falta de pagamento 
e à realização de atos execu-
tivos de natureza patrimonial 
em desfavor das empresas e 
demais agentes econômicos 
em ações judiciais que tratem 
de inadimplementos ocorridos 
durante o estado de calami-
dade pública decorrente da 
pandemia.

trabalho, ficamos nervosos 
facilmente, temos desgaste 
mental, podendo inclusive 
envelhecer mais rápido. Qual 
a solução? Voltar para casa 
seria a reposta imediata! Em 
casa, relaxaremos, ouvire-
mos música, assistiremos fil-
mes e seriados e sorriremos. 
Um estigma se constitui - em 
casa sorrimos, no trabalho 
nos desgastamos.

Na medicina cardiovascu-
lar, categorizar algo de forma 
absoluta pode ser temerário, 
já que o dinamismo dos 
eventos pode modificar pa-
drões pré-estabelecidos. Por 
outro lado, algumas máximas 
dificilmente serão demoli-
das - uma delas preconiza a 
prática regular dos exercícios 
físicos para a plenitude car-
diovascular. 

Mais um ponto de contro-
vérsia vem à baila - atividade 
física pode ser feita em casa 
ou academias ou na rua; no 
trabalho, ficamos sentados 
ou de pé o dia todo e nossa 
atividade é predominante-
mente intelectual ou buro-
crática e minimamente física. 

Precisamos combater a 
obesidade, uma síndrome 
que causa ou agrava comor-
bidades como a hipertensão 
arterial e o diabetes. A obe-
sidade também está intrin-
secamente relacionada ao 

         A OBESIDADE TAMBÉM ESTÁ INTRINSECAMENTE 
RELACIONADA AO ELEVADO RISCO CARDIOVASCULAR E 

MAIOR INCIDÊNCIA DE CÂNCER

   “
”

No dia seguinte (01/04), o 
deputado Hugo Leal (PSD-RJ) 
apresentou o projeto de lei nº 
1397/2020, visando à insti-
tuição de medidas até 31 de 
dezembro de 2020 ou o fim do 
referido estado de calamidade 
pública para criar um Sistema 
de Prevenção à Insolvência e 
alterar dispositivos da Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 
2005 (Lei de Recuperação 
Judicial e Falência).

Em suma, o projeto propõe 
a suspensão imediata, pelo 
período de 60 dias, de ações 
judiciais de natureza executiva 
que envolvam a discussão ou 
o cumprimento de obrigações 
vencidas após 20 de março 
de 2020, bem como as revi-
sionais de contrato contra os 
chamados agentes econômicos 
(qualquer pessoa natural ou 
jurídica que exerça ou tenha 
por objeto o exercício de ati-
vidade econômica em nome 
próprio, independentemente 

de inscrição ou da natureza 
empresária da sua atividade, 
com exceção do consumidor, 
conforme definido no Código de 
Defesa do Consumidor).

Na sequência da morató-
ria legal, o projeto propõe a 
criação de um procedimento 
de negociação preventiva, 
facultativo, para os agentes 
econômicos que se tornaram 
insolventes ou que enfrentam 
dificuldades financeiras em de-
corrência da pandemia, basea-
do em sistema experimentado 
no direito francês na década de 
1980 e na recente Diretiva nº 
2019/1023 da União Europeia.

O projeto também propõe 
alterações pontuais na Lei de 
Recuperação Judicial e Falên-
cia, como: a suspensão por 90 
dias das obrigações estabele-
cidas nos planos de recupera-
ção judicial ou extrajudicial já 
homologados; a possibilidade 
das empresas recuperandas 
aditarem seus planos durante 

essa suspensão; a redução do 
quórum para a homologação 
de planos de recuperação 
no Poder Judiciário (maioria 
simples, e não mais por 3/5 
dos créditos sujeitos a seus 
efeitos); o aumento do valor 
vencido e inadimplido de cré-
dito para a decretação de fa-
lência (R$ 100.000,00, e não 
mais 40 salários mínimos); e a 
sujeição aos termos do projeto 
de todos os créditos detidos por 
microempresas e empresas e 
pequeno porte, independente-
mente da garantia ou natureza 
do crédito.

*Gustavo Milaré Almeida 
é advogado, mestre e doutor 
em Direito pela Universidade 
de São Paulo (USP) e sócio 
de Meirelles Milaré Advo-
gados;

**João Pedro Alves Pinto 
é advogado associado de 
Meirelles Milaré Advogados.

elevado risco cardiovascular 
e maior incidência de cân-
cer. Posto isso, e pela lógica 
das afirmações anteriores, 
tornam-se mais propensos 
a obesidade aqueles que 
ficam mais tempo no tra-
balho?

Caso recorramos à física 
moderna, poderíamos até 
encontrar anteparo em uma 
das teorias de Albert Einstein 
acerca da relatividade das 
coisas. Diante de tantas 
questões controversas, re-
lativas e até dúbias, aflora 
uma dúvida crucial - como 
encontrar o meio termo para 
saúde cardiovascular num 
ambiente home office? 

Esta dúvida fundamen-
ta-se no fato de que a ten-
dência das pessoas é querer 
fazer no home aquilo que 
antes faziam mais ostensi-
vamente no office.

Vejamos - as pessoas 
podem querer fumar mais 
em casa, ficar mais sen-
tadas ou de pé em casa e 
até comer alimentos que 

usualmente não fariam par-
te da dieta convencional. A 
consequência direta de tudo 
isto é exatamente o contrário 
do esperado: sedentarismo, 
obesidade, risco de descon-
trole do diabetes e da hiper-
tensão arterial.

E o que fazer então? Pre-
cisamos ficar mais tempo em 
casa devido a pandemia do 
novo coronavírus. Também 
precisamos e devemos cuidar 
de nossa saúde cardiovascu-
lar. Assim, de alguma forma, 
com orientação médica, 
devemos criar um modus 
operandi novo em casa, com 
foco específico para nossa 
saúde cardiovascular.

Temos de ter um senso 
crítico e entender que, para 
uma adequada saúde cardio-
vascular, estando em casa 
por tempo mais prolongado, 
não podemos permanecer 
sedentários, comer alimen-
tos inapropriados, manter os 
vícios do trabalho - estresse 
excessivo e tabagismo- e 
descuidar dos medicamentos 

para hipertensão e diabetes.
Estamos vivendo uma 

fase de nossas vidas nunca 
antes vivida, estamos ado-
tando um modelo de traba-
lho em casa nunca antes tão 
essencial. A saúde cardio-
vascular continua exigindo 
normas e condutas, mesmo 
no modelo home office; ca-
berá a nós a missão de criar 
um novo estilo de vida sau-
dável, um novo paradigma 

de práticas que garanta a 
qualidade de nossa longe-
vidade cardiovascular..

*Edmo Atique Gabriel 
- Cardiologista com es-
pecialização em Cirurgia 
Cardiovascular, orienta-
dor de Nutrologia e Lon-
gevidade e coordenador 
da Faculdade de Medicina 
da Unilago

www.drgabrielcardio.
com.br



POLÍTICA A-3Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
08 de abril de 2020

Os vereadores de Cedral 
aprovaram por unanimidade 
em sessão extraordinária re-
alizada nesta terça-feira, dia 
8, um projeto do Executivo 
que cria durante o período de 
pandemia contra o coronaví-
rus (Covid-19) um benefício 
de R$ 70 a ser pago a todos 
os alunos da rede municipal.

Segundo nota divulgada 
pela Prefeitura, o benefício 
será concedido por meio 
de um Cartão Alimentação-
-merenda a todos os 1.704 
alunos durante o período que 
as aulas estiveram suspensas 
por conta do Covid-19. 

O líder do prefeito na Câ-
mara, Ricardo Milanez (Ci-
dadania), lembrou que teve 
a conversa com o prefeito 
sobre essa possiblidade deste 
benefício e que houve con-
senso entre os vereadores 
da importância da provação 
deste projeto para beneficiar 
as famílias. 

“Peço a todos que retirem 
seus cartões com os R$ 70 
mesmo não precisando desse 
valor e façam a doação de ali-

mentos para outras famílias”, 
salientou o parlamentar.

A forma de fornecimento 
deste Cartão será regulamen-
tado por decreto que está 
sendo finalizado e deve ser 
publicado nos próximos dias 
no Diário Oficial (Jornal Dhoje 
Interior).

O cadastramento foi re-
alizado em todas as escolas 
municipais entre os dias 31 
de março e 2 de abril, e 
mesmo após este período a 
Coordenadoria de Educação 
atendeu inúmeras solicita-
ções de inclusão. 

Segundo o prefeito Paulo 
Ricardo Beolchi de Lucas 
(Janjão), “muitos estudantes 
dependem da escola. Nós 
fornecemos três alimentações 
completas para cada turno. 
Além disso, a situação hoje é 
instável e quem não precisa 
hoje, pode precisar amanhã. 
Percebemos isto ao analisar o 
cadastramento nas escolas”, 
salientou Janjão.

As aulas em Cedral que ini-
cialmente estariam suspensas 
até o dia 6 de abril foi pror-
rogado até o dia 21 de abril 

Sérgio SAMPAIO

CEDRAL

Alunos terão direito a receber benefício 
de R$ 70 durante suspensão das aulas

O vereador Gerson Fur-
quim (Podemos) apresentou 
um projeto de lei que propõe 
a redução dos salários dos 
parlamentares para a próxima 
legislatura para um salário 
mínimo (R$ 1.045,00).

A proposta, segundo escla-
recimentos do vereador, tem 
como foco reduzir os gastos 
com base na crise econômica 
que acontece em todo país, 
afirmando que nos próximos 
anos o país deverá ainda estar 
se recuperando dos prejuízos 
econômicos que serão pro-
vocados pela pandemia do 
coronavírus (Covid-19). O atual 
salário dos vereadores é de R$ 
5.900. 

Na mesma proposta o ve-
reador propõe a redução do 
salário do prefeito para o limite 
de 9 salários mínimos, a redu-
ção também se daria para o 
próximo mandato de 2021 a 
2024. Atualmente, o salário do 
prefeito é de R$ 17.167,64.

Furquim propõe 
que vereadores 
doem metade 
dos salários

Sérgio SAMPAIO

Doação
Fábio Marcondes (PL) in-

formou que vai doar seu 
salário para entidades filan-
trópicas enquanto durar a 
pandemia provocada pelo 
coronavírus. Para não carac-
terizar malfeito, segundo o 
Jurídico da Câmara, a doação 
terá que ser feita por meio da 
sua conta pessoal. “Eu vou 
doar meu salário integral-
mente”, garantiu. O salário 
dos vereadores, bruto, é de 
R$ 5,9 mil; descontando os 
encargos sociais e imposto de 
renda, cai para cerca de R$ 
4,9 mil. Os deputados tam-
bém poderiam aderir à ideia.

É uma praga
Marco Rillo (PSOL) também defende a quarentena 

para controlar a propagação do vírus. “O povo tem de 
respeitar a quarentena para reduzir o número de mortes”, 
afirma, acrescentando que tem de seguir as recomen-
dações da OMS (Organização Mundial da Saúde). Em 
relação a perda econômica devido a paralisação das 
atividades comerciais, industriais e também no setor de 
serviços, o vereador não titubeia: “A economia recupera, 
agora, tem de ter cuidado porque o bicho (vírus) é uma 
praga”.

Ignorância
De um lado cientistas defendem que a melhor forma 

para não contrair o vírus chinês é o isolamento social, 
por meio da quarentena; de outro, o grupo que se acha 
expert em vírus defende que a população tem de voltar 
à normalidade. O diabo é que, quando a ignorância 
prevalece, a pessoa, que se acha imune, só cai na 
realidade quando sofre o contragolpe, contraindo a do-
ença ou alguém dos seus. Cautela, é a prevenção, até 
que os verdadeiros cientistas encontrem remédio para 
combater a covid-19.  

Sustância  
Jair Bolsonaro só é pre-

sidente por causa do an-
tipetismo, liderado pela 
dupla Lula/Dilma. No de-
sespero para se livrar da 
propagação do ‘vírus’ dis-
parado pelos asseclas da 
seita de esquerda, boa 
parte do eleitorado, na últi-
ma hora, votou no capitão. 
Bolsonaro, por indução do 
fofoqueiro Olavo de Carva-
lho e de seus filhos, dá tiro 
no próprio pé, dando sus-
tância ao ministro Luiz Hen-
rique Mandetta (Saúde). 
Aliás, já tem grupo na rede 
social defendendo Man-
detta 2022. Bolsonaro, 
portanto, cria Mandetta...

Sem fome
Pelo menos os alunos não estão enfrentando 

necessidade de alimentos neste período de qua-
rentena devido ao coronavírus. O secretário Pedro 
Pezzuto (Agricultura e Abastecimento) informou que 
a Prefeitura vai distribuir, hoje e amanhã, alimentos 
perecíveis aos alunos matriculados na rede municipal 
de ensino. No mês passado, foram entregues cestas 
com alimentos não perecíveis. Ainda existem crianças 
no município que dependem da merenda escolar para 
se alimentar. As cestas são necessárias...

Sessão extra
O presidente da Câmara, Paulo Pauléra (PP), confir-

mou sessão extraordinária para amanhã, Quinta-Feira 
Santa. O plenário vai analisar e votar 11 projetos, sen-
do seis do Executivo e cinco de iniciativa dos próprios 
vereadores. Duas propostas do Executivo, por exemplo, 
incluem áreas no perímetro urbano para serem lote-
adas. Será analisado ainda projeto de Jean Dornelas 
(MDB), que proíbe o governo municipal da nomeação 
de pessoas com ficha criminal para ocuparem cargos 
em comissão na Prefeitura.

Medo afasta
O prefeito de Olímpia, 

Fernando Cunha, assinou 
decreto esta semana que 
flexibiliza as medidas duras 
adotadas desde o começo 
da pandemia do coronavírus, 
seguindo determinação do 
governo do estado. Para en-
tendidos na área de combate 
ao vírus, Cunha pode dar um 
tiro no pé, ou seja, corre o 
risco de contribuir para a pro-
pagação do novo coronavírus 
junto à população. Agora, 
será que os turistas vão vol-
tar para usufruir das águas 
neste período de pandemia? 
O medo está contaminando 
tudo...

seguindo orientações do novo 
decreto do governo de Estado 
de São Paulo anunciado pelo 
governador João Doria (PSDB) 
na última segunda-feira (6). 

Segundo a coordenado-
ra de Ensino do município, 
Isabella Munhoz Facio, ini-
cialmente quando surgiu a 
proposta de oferecer o Kit de 
Alimentação Escolar seriam 
atendidas apenas as famílias 

Cartão Alimentação-merenda será disponibilizado para todos os estudantes da rede municipal

Divulgação

Irresponsáveis
O secretário da Saúde 

de Rio Preto, Aldenis Borim, 
tem declarado que não abre 
mão do isolamento social, 
como meio eficaz de evitar 
a contaminação de grande 
número de pessoas pelo ví-
rus chinês. Na opinião dele, 
quem provoca aglomerações 
está cometendo um crime 
contra a saúde pública. “São 
irresponsáveis”, declarou. 
Pelo menos até agora, ape-
sar de abusos cometidos 
por aqueles que se acham 
imunes ao vírus, os números 
mostram que as medidas es-
tão surtindo efeitos positivos.

Após três semanas, Câmara volta a ter sessão ordinária nesta quinta-feira 

Após três semanas sem 
sessões ordinárias por conta 
das medidas tomadas relacio-
nadas à redução de atividades 
durante a pandemia vivida 
pelo município relacionada do 
coronavírus (Covid-19) a Câ-
mara de Rio Preto reúne seus 
vereadores nesta quinta-feira 
(09) para a realização da 8ª 
sessão ordinário do ano.

Segundo o presidente da 
Câmara, Paulo Pauléra (Pro-
gressitas), diversos projetos 
importantes do Executivo e do 

Legislativo foram protocolados 
nas últimas semanas e para 
dar prosseguimento à sua 
tramitação dentro da Câmara 
os mesmos precisam ser li-
dos em uma sessão ordinária 
deste foi um dos objetivos da 
convocação a realização da 
sessão. 

Além da leitura de projetos 
que foram protocolados, a 
pauta terá na ordem do dia 
dois projetos de lei comple-
mentar do Executivo e outros 
11 projetos de lei, sendo 
quatro da Prefeitura e outros 
cinco de vereadores.

Saúde – a mesa direto-
ra tomou algumas atitudes 
para preservar a segurança 
e saúde dos parlamentares, 
assessores e funcionários que 
participaram da sessão. No 
caso dos vereadores haverá 
um distanciamento de 1,5 
metro de parlamentar para 
outros, para que isso seja 
cumprido pelo menos quatro 
dos 17 vereadores terão que 
participar da sessão sentados 
na galeria. No que diz respeito 
aos funcionários e assessores 
– os funcionários serão apenas 
50% do número costumeiro e 

os assessores será permitido 
apenas um por vereador.

Sessão a portas fecha-
das – como já estava deter-
minado desde o dia 17 de 
março o acesso da população 
à Câmara está proibido e isso 
vale também para a sessão 
desta quinta-feira (9), a po-
pulação poderá acompanhar 
o debate e votações pela TV 
Câmara (Net canal 4 ou TV 
aberta 28.1) ou pela Rádio 
Educativa (106,7 FM).

Projetos – os dois PLC do 
Executivo são de inclusão de 

Sérgio SAMPAIO áreas no perímetro urbano, 
por sua vez os PLs têm dois 
interessantes em pauta para 
esta quinta. 

Um deles que cria o Plano 
Municipal da Infância e Ado-
lescência e outro que cria o 
Conselho Municipal do Traba-
lho, Emprego e Renda.

Dos projetos de autoria dos 
vereadores que são cinco, dois 
deles criam restrições para 
contratação ou recebimento 
de verbas públicas por pesso-
as que foram condenadas por 
terem infringido a Lei Maria 
da Penha. 

cadastradas no CadÚnico, 
mas houve uma procura mui-
ta grande por parte dos pais 
e responsáveis de alunos e 
por conta disso o prefeito 
decidiu estender o benefício 
para todos os 1.704 alunos 
da rede municipal.

O investimento é será de 
cerca de R$ 120 mil/mês e 
vai ser disponibilizado duran-
te a suspensão das aulas.

“Neste momento instá-
vel de pandemia, o cartão 
de Alimentação-Merenda é 
uma das medidas adotadas 
pela Administração Munici-
pal e beneficiará todos os 
alunos da Rede Municipal 
de Ensino, pois sabemos 
que a alimentação escolar 
é fundamental para o de-
senvolvimento dos alunos”, 
finalizou Isabella. 

O de autoria do vereador 
Jean Dornalas (MDB) proíbe a 
contratação de comissionados 
por parte da prefeitura de con-
denado. Por sua vez o projeto 
do vereador Pedro Roberto 
(Patriota) proíbe o pagamento 
de Auxílio Atleta para os con-
denados pela mesma Lei.

Outros três projetos devem 
também ser discutidos sendo 
dos vereadores Renato Pupo 
(PSDB), Jean Charles (MDB) 
e Paulo Pauléra (Progressitas).

A sessão ordinária está 
prevista para acontecer quin-
ta-feira (9), às 17 horas.

Cláudio LAHOS
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Pezzuto alerta que não precisa acontecer aglomeração na retirada

Kits de alimentos perecíveis serão 
entregues hoje e amanhã a alunos 

Os kits de alimentos pe-
recíveis confeccionados pela 
Secretaria de Agricultura de 
Rio Preto para os alunos da 
rede municipal de ensino se-
rão entregues nesta quarta, 
dia 8, e quinta-feira (9).

O secretário Antonio 
Pedro Pezzuto, secretário 
de Agricultura, disse que 
14.958 cadastros foram fei-
tos pelos pais e responsáveis 
dos alunos da rede. 

Serão dois kits, um para 
crianças com até 2 anos e 
outro para alunos com mais 
de 2 anos. 

A entrega dos kits com 
alimentos perecíveis será 
semanal durante todo o pe-
ríodo de suspensão de aulas 
por conta do coronavírus 
(Covid-19). 

Kit 1 do berçário (crian-
ças até 2 anos): 1 kg com-
plemento de proteína com 
sassami, frutas: 2 maçãs, 2 
laranjas e 2 bananas, 500 
gramas mandioca descas-
cadas embalada a vácuo e 
4 pães.

Kit 2 (crianças com mais 
de 2 anos): 1 kg complemen-
to de proteína com sassami, 
500 gramas mandioca des-
cascadas embalada a vácuo, 
frutas: 3 maçãs e 3 laranjas, 

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

1 pé de alface e 4 pães.
O secretário orienta que 

os pais ou responsáveis 
evitem aglomerações para a 
retirada dos kits perecíveis, 
pois a retirada poderá ser 
feita hoje e amanhã.

A retirada dos kits para os 
alunos cadastrados vai acon-
tecer nas escolas que os 
mesmos estudam no horário 
de funcionamento de cada 
unidade escolar. Ao todo, são 
52 unidades espalhadas por 
toda a cidade.

As famílias que têm filho 
na rede municipal e não se 
cadastraram nesta primeira 
etapa podem fazê-lo ainda 
nas escolas ou creches onde 
os filhos estudam enquanto 
as aulas estiverem suspen-
sas.

Os pais ou responsáveis 
que se cadastraram neste 
segundo momento serão 
atendidos no mês de maio.

Kits não perecíveis – 
cerca de 3% dos Kits não 
perecíveis que serão entre-
gues uma vez por mês que 
foram entregues nos dias 
2 e 3 de abril ainda não 
foram retirados pelos pais 
ou responsáveis que se ca-
dastraram. 

O secretário alertou que o 
prazo limite é até dia 13 de 
abril. Os kits que não forem 
retirados até está data serão 
recolhidos pela secretaria.

Divulgação

A retirada dos kits para os alunos 
cadastrados vai acontecer nas escolas 
que os mesmos estudam no horário de 

funcionamento de cada unidade escolar. 
Ao todo, são 52 unidades espalhadas por 

toda a cidade

Em sua primeira delibera-
ção oficial o Comitê Gestor de 
Enfrentamento do Coronavírus 
em Rio Preto fez um relato de 
todos os casos e o crescimento 
da pandemia na cidade e as de-
liberações tomadas até a data 
atual para esclarecer dúvidas 
pendentes no que diz respeito 
ao regramento.

Em um dos pontos no item 
VII desta deliberação determina 
que os cultos (religiosos) devam 
preservar o distanciamento das 
pessoas no cálculo de 2,25m² 
por pessoa nas áreas livres, 
incluindo a área destinada às 
pessoas sentadas, resultando 
em distanciamento de 1,5m² 
entre as pessoas. 

Os cultos foram liberados 
por determinação de decreto 
presidencial e pela derrubada 
de uma liminar no Tribunal 
de Justiça do Estado de São 

Paulo. A deliberação tem como 
foco o esclarecimento do re-
gramento por parte do Comitê 
para preservar a segurança dos 
frequentadores.

Outras atividades como fei-
ra livre e o funcionamento do 
Mercadão que foram suspensas, 
segundo a nota divulgada pela 
prefeitura com consenso dos 
próprios comerciantes, quando 
voltarem a funcionar devem se-
guir determinações de distancia-
mento e regramento conforme 
determina o inciso I, do artigo 
4º, do decreto 18.571/2020. 

No caso das feiras livres o 
acesso deverá acontecer pelas 
laterais e controlando a passa-
gem do público. O distanciamen-
to continua sendo obrigatório 
de um cliente para o outro de 
1,5 metro e de uma banca para 
outra de 2 metros. 

Por sua vez, o Mercadão 
terá a limitação de 30 clientes 
para a área interna apenas 
para os estabelecimentos que 
foram liberados pelo decreto 

Divulgação

Vinicius LIMA

Principais responsá-
veis pelo combate ao co-
ronavírus, os profissionais 
da saúde serão benefi-
ciados durante toda essa 
semana por uma ação do 
McDonald’s. A gigante do 
ramo alimentício vai doar 
refeições para diversas 
instituições distribuídas 
pelo país. Ao todo, 29 
instituições receberão 
produtos da rede em 22 
cidades.

Em São José do Rio 
Preto, os funcionários 
do Hospital de Base co-
meçaram a receber os 
produtos na última sex-
ta-feira (3), por meio do 
programa ‘Bom Vizinho’. 
A ação, que vai até esta 
sexta-feira (10), distribui 
cerca de 90 refeições por 
dia no local.

“Os nossos colabora-
dores responsáveis pelo 

preparo das refeições 
têm enviado mensagens 
de apoio e agradecimento 
junto às entregas. Essa é 
uma atitude que nos en-
che de orgulho e reflete 
o caráter humano que 
buscamos ressaltar no 
dia a dia de nossa com-
panhia”, comenta Paulo 
Camargo, presidente da 
Divisão Brasil da Arcos 
Dourados, maior franquia 
independente do McDo-
nald’s.

As entregas estão sen-
do realizadas em veículos 
de grande capacidade, 
para evitar a circulação 
excessiva de motos e en-
tregadores nos hospitais. 
A empresa também es-
tabeleceu um protocolo 
especial para a operação 
de seus serviços duran-
te a pandemia, como o 
delivery e os drive thrus, 
que permanecem em 
funcionamento.

McDonald’s doa refeições 
para profissionais da saúde

Funcionários do HB foram beneficiados com a ação 

As recomendações de iso-
lamento social para conter a 
transmissão do coronavírus 
estão cada vez mais frequentes 
entre os políticos. No entanto, 
muitas pessoas seguem desres-
peitando a quarentena e estão 
lotando as pistas de caminhadas 
em Rio Preto. A atitude pode 
agravar ainda mais os casos de 
transmissão do Covid-19.

“Existe um risco muito gran-
de de cruzar com alguém que 
esteja infectado. Esse risco, 
aliás, não acontece só na prática 
de exercícios, e sim toda vez que 
temos contato com o ambiente 
externo”, explicou o médico ne-
frologista do Hospital de Base, 
João Fernando Picollo. 

Segundo o médico, é possí-
vel se exercitar com segurança 
neste período de pandemia. “O 
maior risco está justamente no 
contato com as outras pessoas, 
então recomendamos que as 
pessoas treinem sozinhas e que 
mantenham uma distância de 
no mínimo dois metros umas 
das outras. Existem vários pro-
fissionais de educação física que 
ensinam a fazer atividades físicas 
em casa também”, declarou. 

Sobre o risco de pegar o 
coronavírus mesmo em casa, 
Picollo recomenda que a popu-
lação deixe sempre a casa bem 
arejada para garantir a circula-
ção de ar.

Exercícios ao 
ar livre podem 

acelerar pandemia
Vinicius LIMA

A Caixa Econômica Federal 
disponibilizou nesta terça-feira, dia 
7, o site e o aplicativo por meio do 
qual informais, autônomos e MEIs 
podem solicitar o auxílio emergen-
cial de R$ 600 que será pago pelo 
Governo Federal.

 O aplicativo deve ser usado 
pelos trabalhadores que forem 
Microempreendedores Individuais 
(MEIs), trabalhadores informais 
sem registro e contribuintes indi-
viduais do INSS. Aqueles que já 
recebem o Bolsa Família, ou que 
estão inscritos no Cadastro Único, 
não precisam se inscrever pelo 
aplicativo. O pagamento será feito 
automaticamente. 

Os trabalhadores que não ti-
verem acesso à internet poderão 
fazer o cadastro nas agências da 
Caixa ou nas casas lotéricas. 

A Caixa também disponibilizou 
o telefone 111 para tirar dúvidas 
dos trabalhadores sobre o auxílio 
emergencial. Não será possível se 
inscrever pelo telefone, apenas 
tirar dúvidas.  

O benefício será pago a traba-
lhadores informais, autônomos e 
MEIs. A mulher que for mãe e che-
fe de família, e estiver dentro dos 
demais critérios, poderá receber 
R$ 1,2 mil (duas cotas) por mês. 

Na renda familiar, serão con-
siderados todos os rendimentos 
obtidos por todos os membros 
que moram na mesma residência, 
exceto o dinheiro do Bolsa Família.

Caixa disponibiliza 
site e aplicativo para 
auxílio emergencial

Da REPORTAGEM

Por meio de vídeo, o presi-
dente da Acirp, Kelvin Kaiser, 
revelou o posicionamento da 
entidade sobre o fechamento do 
comércio em meio a pandemia 
nesta segunda-feira (6). 

“A Acirp sempre foi a voz do 
setor produtivo em Rio Preto, 
em uma postura muito clara 
na busca do equilíbrio entre as 
demandas do setor produtivo e 
as demandas públicas. É claro 
que a entidade é a favor de uma 
flexibilização responsável das 
atividades comerciais e produ-
tivas da cidade. Flexibilização 
responsável significa que ela 
aconteça partindo das premis-
sas técnicas de saúde, levando 
em consideração fatores econô-
micos locais e que aconteça no 
momento certo. Há um plano 
em elaboração na Acirp para 
essa flexibilização responsável. 
Acreditamos que ela deverá 
iniciar-se logo”, salienta. 

Presidente da Acirp 
defende flexibilização 

responsável

Regra de distanciamento permite 
que igrejas e feiras funcionem 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

REDE MUNICIPAL

AÇÃO SOLIDÁRIA

18.741/2020.
Outros pontos da deliberação 

do Comitê informam o que pode 
e o que não pode durante este 
período de quarentena: 

* São considerados eventos 
qualquer atividade que propicie 
aglomeração de pessoas de for-
ma que estas não mantenham 
o distanciamento mínimo de 1,5 
metro de raio entre cada pessoa;

* As atividades industriais, 
de construção civil, na qual se 
inclui o comércio de materiais 
de construção, e o comércio de 
autopeças, estão permitidas as 
atividades na medida em que 
não abranjam o atendimento 
presencial ao público; 

* Os serviços de entrega 
(delivery) ou drive-thru estão 
permitidos a quaisquer estabe-
lecimentos comerciais, estando 
proibido o atendimento na en-
trada do estabelecimento fora 
dos veículos dos clientes, salvo 
serviços assistenciais reconheci-
dos pelo poder público; 

* Os estabelecimentos, cujo 

atendimento presencial está 
proibido, flagrados realizando 
atendimento presencial ao pú-
blico deverão ser sumariamen-
te interditados/lacrados, sem 
prejuízo de outras penalidades 
cabíveis (cassação de alvará ou 
multa);

São 15 esclarecimentos 
que foram feitos pelo Comitê 
que podem ser conferidos na 
íntegra no nosso portal, além 
dos dados recentes dos casos 
e atitudes adotadas na área da 
saúde relacionados ao Covid-19. 

RESUMO CORONAVÍRUS - 07/04

- Casos confirmados: 38 
- 60 pessoas estão internadas no mo-
mento
- 38 em enfermaria 
- 22 em UTI (04 casos confirmados 
COVID-19)
- Em investigação: 130 casos
- Óbitos em investigação: 5 casos (2 
mulheres e 3 homens) 
- Óbitos confirmados: 2
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A Polícia Militar faz bus-
cas nesta terça-feira (7) por 
um criminoso que assaltou 
um posto de combustíveis, 
na Região Norte de Rio 
Preto.

Bandido armado assalta 
posto de combustíveis 

e mobiliza PM

Vinícius LOPES
redacao@dhoje.com.br

Auxiliar tem conta digital 
invadida e hacker faz 

compras no cartão de crédito

    Uma auxiliar 
administrativa, de 25 anos, 
residente na Estância 
Santa Catarina, teve 
a conta em um banco 
digital invadida e procurou 
a Central de Flagrantes 
de Rio Preto, na noite 
desta segunda-feira, 
para registrar boletim de 
ocorrência de estelionato.
    Conforme relato 
da jovem à polícia, ao 
consultar a fatura do seu 

cartão de crédito verificou 
que havia compras não 
autorizadas e entrou em 
contato com a instituição 
financeira descobrindo que 
as operações tinham sido 
feitas pela internet.
    No Plantão, a 
vítima afirmou não ter 
emprestado e nem perdido 
o cartão, negando também 
o fornecimento de senha a 
terceiros.
    Caso segue sendo 
investigado, mas não há 
pistas de autoria até o 
momento.

Viaturas da Polícia Militar fizeram cerco na região, com o apoio do helicóptero Águia Objetos furtados de vítima e capacetes dos acusados

JOÃO RUIZ TAGLIARI – Falecido no 
dia 07/04/2020 aos 79 anos de idade. 
Era viúvo de Clarice de Oliveira Ruiz, 
deixando os fi lhos: João, Marcos, Cláu-
dia e Fabiana. Sepultamento ocorreu 
no dia 07/04/2020 às 00h00, saindo 
do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério Parque Jardim da Paz.

GIOVANNA MEDEIROS – Falecida 
no dia 07/04/2020 aos 48 anos de 
idade. Era casada com Edson Carlos 
Medeiros, deixando os fi lhos: Gesiel, 
Guilherme e Milena. Sepultamento 
ocorreu no dia 07/04/2020, às 17h, 
saindo do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério Parque Jardim 
da Paz.

GENNY NARDELI DA SILVA – Fa-
lecida no dia 07/04/2020 aos 75 anos 
de idade. Era casada com João Garcia 
da Silva, deixando os fi lhos: Eiguival, 
Eigevir, Eidenilson e Eidilson. Sepul-
tamento ocorre no dia 08/04/2020 às 
11h, saindo do velório Jardim da Paz 
para o cemitério Parque Jardim da Paz.

  FALECIMENTOS

Zelador acende luzes 
e impede invasão 
do CEU das Artes

Quatro desconhecidos ten-
taram invadir o prédio do CEU 
das Artes, no bairro Nova Es-
perança, por volta da uma hora 
desta terça-feira.

O quarteto foi impedido pela 
presença do zelador do espaço 
público. Ao ver o grupo andan-
do na cobertura do edifício, o 
servidor acendeu as luzes e 
espantou os invasores.

Conforme boletim de ocor-

rência registrado na Central 
de Flagrantes, não houve ne-
nhum dano e nada foi furtado 
do local que, fora do período 
da quarentena, oferece ati-
vidades artísticas, culturais 
e esportivas para crianças e 
adolescentes, no contraturno 
escolar.

Polícia Civil de Rio Preto 
investiga o caso, mas não há 
informações, até o momento, 
sobre a identidade e paradeiro 
dos autores.

Daniele JAMMAL

ESTELIONATONOVA ESPERANÇA

Policiais militares prende-
ram em flagrante por roubo, 
às 10h40 desta segunda-fei-
ra em uma casa abandona-
da, no Jardim Simões, um 
casal suspeito de praticar 
vários roubos em Rio Preto 
nas últimas semanas.

O desempregado D.S.P., 
26, e sua cúmplice F.S.E.M., 
25, ambos moradores no 
Jardim Santo Antônio, foram 
encontrados em uma casa 
abandonada, usada para 
consumo de drogas, segundo 
a polícia.

 Com eles, os pms apre-
enderam documentos pes-
soais e do automóvel, dois 
cartões bancários, talão de 
cheques e R$ 42 dos R$ 
100 roubados, às 9h30, 
de uma empresária de 57 
anos, moradora no Jardim 
Conceição.

De acordo com o registro 
policial, a vítima retornava, 
sozinha e a pé, de uma 
oficina mecânica localizada 

Casal de motociclistas 
suspeito de vários roubos 

é preso em Rio Preto
Daniele JAMMAL
redacao@dhoje.com.br

Isabela SAMPAIO

De acordo com informa-
ções da PM, o suspeito che-
gou no estabelecimento lo-
calizado no bairro Eldorado, 
foi até o caixa e anunciou o 
assalto. Ele estava armado.

Após o roubo, o assal-
tante fugiu por uma mata. A 
Polícia Militar foi acionada e 
pediu reforço do helicóptero 

Águia.
Além de viaturas da PM, 

equipes do 9° Baep (Bata-
lhão de Ações Especiais de 
Polícia) estão patrulhando 
pela região em busca do 
suspeito.

O valor roubado não foi 
informado. Por enquanto, 
ninguém foi preso.

Divulgação

Daniele JAMMAL

Divulgação

VETORAZZO

O governador de São Paulo 
João Doria (PSDB) anunciou na 
segunda-feira (6) que poderá 
utilizar a Polícia Militar para dis-
persar qualquer movimento ou 
aglomeração. 

De acordo com o Comando 
Policiamento do Interior (CPI) em 
Rio Preto, a corporação já está 
tomando as medidas cabíveis, 
seguindo o decreto do governo 
do estado, e registrando bole-
tins de ocorrência em casos de 
multidões.

“Se houver desrespeito a 
esta orientação e continuarmos 

Polícia Militar registra BOs 
em casos de aglomerações

Vinícius LIMA flagrando pessoas nas ruas, 
ajuntamento de pessoas de 
forma absolutamente desneces-
sária, nós complementaremos 
com outras medidas e vamos 
anunciando isso gradualmente, 
se necessário for”, afirmou o 
governador. 

Segundo o CPI, ainda não há 
critérios para definir as aglomera-
ções e que a polícia está agindo 
de acordo com cada caso. Doria 
também comentou que policiais 
e guardas civis adotarão medi-
das instrutivas, com a gravação 
de vídeos pedindo para que as 
pessoas fiquem em casa.

Estabelecimentos como ba-

res, baladas, escolas, hotéis e 
restaurantes seguem proibidos 
de funcionar durante a quaren-
tena. Em Rio Preto, 59 estabele-
cimentos já foram autuados pela 
Vigilância Sanitária. A multa é 
de R$ 6 mil, equivalente a 200 
Ufesp (Unidade Fiscal do Estado 
de São Paulo).

A prefeitura disponibilizou 
quatro números de telefone para 
tirar dúvidas sobre estabeleci-
mentos que podem ou não fun-
cionar de acordo com o decreto 
do estado: 0800-77-17-123 e 
0800-77-05-870 (gratuitos) e 
também os números (17) 3216-
9758 ou (17) 3216-9765.

QUARENTENA

nas imediações de sua resi-
dência, quando foi abordada 
pelos marginais.

Conforme o boletim de 
ocorrência, a piloto da mo-
tocicleta, identificada como 
F., se aproximou fazendo 
uma pergunta e o garupa, 
reconhecido como P., des-
ceu, armado com uma faca, 

exigindo a bolsa e o celular.
Além dos objetos rouba-

dos da empresária, a PM 
recuperou uma Honda CG 
150 Fan, com chassis par-
cialmente adulterado.

No Plantão, as prisões dos 
acusados foram confirmadas 
e eles encaminhados à car-
ceragem da DIG/Deic.

Guilherme BATISTA

Cavalaria faz policiamento para dispersar multidões

Uma denúncia feita por 
um pedestre levou, às 18h30 
desta segunda-feira, policiais 
militares a uma residência, no 
Jardim Vetorazzo, em Rio Preto, 
onde foram apreendidos quatro 
pés de maconha, 30 porções e 
um tijolo da droga.

Além disso, foram encon-
trados pela guarnição uma 
balança de precisão, papel 
filme, uma faca com resquícios 
do entorpecente e R$ 6 mil em 
dinheiro.

A dona da casa, uma apo-
sentada, informou aos pms que 
o filho, de 32 anos, é traficante 
e já cumpriu pena, tendo saído 
há pouco tempo da cadeia.

Segundo ela, apanha do 
acusado, mas não saiu do 
imóvel, que pertenceu ao seu 
pai, já falecido, por não ter para 
onde ir.

A mulher, de 57 anos, frisou 
que não sabia que as plantas 
que o filho cuidava eram ma-
conha.

Depois de prestar depoi-
mento na Central de Flagrantes 
de Rio Preto, ela foi liberada. 
Até o fechamento desta maté-
ria, o paradeiro do suspeito não 
era conhecido.

Maconha 
embalada e ‘em 
pés’ é achada 

na casa de 
ex-presidiário

Daniele JAMMAL

Vacinação contra gripe será retomada 
nesta quarta-feira em Olímpia

A vacinação contra gripe será 
retomada nesta quarta-feira, dia 8, 
em Olímpia. O município recebeu 
2.800 novas doses do Estado, nesta 
terça, para seguir com a imunização 
dos idosos (acima de 60 anos) e 
profissionais da saúde.

Desde o início da campanha, 
quase 7 mil pessoas já foram vaci-
nadas, sendo mais de 5.500 idosos. 
Nesta primeira etapa, o público-alvo 
deve procurar, das 8h às 16h, os se-
guintes postos de vacinação: EE Dr. 
Antônio Augusto Reis Neves (Av. Dr. 
Andrade e Silva, nº 925, Centro); EE 

Capitão Narciso Bertolino (Av. Prof. 
Maria Ubaldina de Barros Furquim, 
nº 93, Jardim Glória); EE Dalva 
Vieira Ittavo (Rua da Araponga, nº 
10, Cohab I); em frente à UBSF Dr. 
Dr. Gilberto Vicente Mora, no distrito 
de Baguaçu, e em frente à UBSF Dr. 
Custódio Ribeiro de Carvalho, na 
praça de Ribeiro dos Santos. 

O idoso que tiver dificuldade 
para se deslocar até o ponto de 
vacinação deve entrar em con-
tato por telefone com a Unidade 
de Saúde mais próxima para 
fazer o agendamento para que 
a equipe de Vigilância analise o 
caso e possa ir até a residência.

Isabela MARTINS

Fiéis virtuais ganham bancos de 
igrejas católicas em missas on-line

Graças ao isolamento so-
cial, as chamadas de vídeos 
se transformaram em um meio 
para estar próximo de um ami-
go ou familiar.

As igrejas católicas de todo 
o Brasil aderiram às conhecidas 
lives pelo Facebook para trans-
mitir as missas para os fiéis.

Em Olímpia, não é diferente. 
A Paróquia São João Batista 
é uma das igrejas que estão 
usando a tecnologia a favor 
da fé.

“Aqui na Paróquia São João 

Batista, desde quando vim 
para cá em 2018, passei a 
celebrar uma missa dos finais 
de semana com transmissão 
via Facebook. Então, com esta 
pandemia, começamos a trans-
mitir ainda mais nossas missas 
e demais atos litúrgicos. Já que 
os nossos paroquianos não 
podem vir à igreja, a igreja vai 
até eles por meio das mídias 
sociais”, declarou o sacerdote.

Além disso, o padre inovou e 
para os fiéis estarem pertinho, 
mesmo de longe, colocou as 
fotos dos fiéis nos bancos.

Isabela MARTINS

Três olimpienses têm testagem positiva 
para Covid-19 em laboratório particular

A Secretaria de Saúde de 
Olímpia divulgou nesta terça-
-feira, dia 7, que recebeu de um 
laboratório particular de São 
Carlos, ainda não credenciado 
ao Instituto Adolfo Lutz, o re-
sultado positivo para Covid-19 
de três olimpienses, sendo dois 
homens, de 36 e 64 anos, e 
uma mulher de 40 anos. 

Os pacientes são da mesma 
família, tiveram contato com 
pessoas de São Paulo, já cum-
priram o período de quarentena 

e passam bem.
Após manifestar os sinto-

mas, um dos pacientes procu-
rou o pronto-atendimento par-
ticular, no qual foi orientado a 
ficar em isolamento domiciliar. 

Segundo os dados oficiais, 
Olímpia registrou também dois 
novos casos suspeitos interna-
dos na Santa Casa de Miseri-
córdia, sendo duas mulheres, 
uma de 85 anos e outra de 35, 
moradora de Guaraci. 

Com isso, Olímpia tem um 
total de 14 notificações suspei-
tas em investigação.

Isabela MARTINS
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HOTEL ENROLADO I 
Hotel LSH, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, fechou as 
portas definitivamente na segunda-feira. O empreendimento, 
inicialmente um hotel da rede de Donald Trump (chamava-se 
Trump Hotel Rio)  e com um histórico complicado, também não 
suportou o prejuízo causado pelos efeitos do coronavírus.

CANDIDATOS

Pelo que ouvi, dois nomes 
poderão pleitear candidatura 
nas próximas eleições para 
vereador. Se confirmarem, 
não vai ter para ninguém e vão 
estourar a boca do balão. Ou 
melhor, das urnas. Um deles 
é o assessor de imprensa 
Jerryer Nunes, de enorme 
prestígio. O outro é Allana 
Cegarra, que chega tutelada 
pela sua tia, escrevente do 
Fórum aposentada, Fátima 
Cruz, outra pessoa de grande 
prestígio dentro e fora do Poder 
Judiciário.

Os cirurgiões dentistas Silvio e Marcela Homsi Wueb 
com a sobrinha Maria Clara Homsi Brandão, no dia de 

seu aniversário 

São José do Rio Preto, quarta-feira 
08 de abril de 2020

À DISPOSIÇÃO 

Vejam que beleza: o Sesc São Paulo colocou à disposição 
do poder público a estrutura física de suas unidades no 
estado para as necessidades decorrentes da pandemia de 
coronavírus. A decisão tomada foi anunciada às autoridades 
no último final de semana. Os locais poderão ser usados para 
abrigar, por exemplo, a campanha de vacinação contra o vírus 
influenza ou até servir de hospital de campanha.

Vamos juntos #LutarContraACrise

REDUÇÃO DE 
SALÁRIOS

A bancada do PSD está 
elaborando um projeto de 
le i  para que os sa lár ios 
do Executivo, Legislativo e 
Judiciário sejam reduzidos 
em 50% enquanto durar a 
pandemia do coronavírus. O 
PL é uma resposta à medida 
do governo que autorizou que 
empregadores reduzam pela 
metade o salário de seus 
funcionários, assim como 
a carga horária. E tenham 
certeza, se passar, vem aí um 
movimento em efeito cascata 
que poderá atingir até os 
vereadores.

DRIVE THRU DE 
SHOPPING

O Ilha Plaza Shopping, na Ilha 
do Governador, vai anunciar 
hoje, uma ótima ideia, além 
de uma iniciativa inédita que 
poderá ajudar muito seus 
lojistas: um sistema de drive 
thru, que estará disponível 
para todas as suas mais de 
130 lojas, dos mais variados 
segmentos. Para comprar, o 
cliente entrará em contato com 
o lojista pelo whatsapp, redes 
sociais ou canal disponibilizados 
pela marca, fará o pedido e 
agendará o dia e a hora da 
retirada. A entrega do produto 
será realizada na entrada 
do shopping, onde serão 
disponibilizadas vagas para 
atender a esta demanda. Os 
produtos, segundo a direção do 
shopping, serão manipulados 
de acordo com as normas da 
OMS e os funcionários estarão 
protegidos com máscaras e 
munidos com álcool 70%. 
Assim - eles prometem- os 
clientes já receberão em seus 
carros as compras esterilizadas.

Maria Inês 
Bellini 

Cabrera e 
sua filha 

Kika,
durante 
festa do 

high

Edmar e 
Maria 
Helena 
Topdjian 
Silveira 
nos salões 
do Varanda 
do Golfe 

HOTEL ENROLADO II  
O hotel teve os bens bloqueados algumas vezes pela Justiça. 
Motivo: entre seus sócios, constavam Arthur Soares, o Rei 
Arthur; Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente João Figueiredo; 
e o Banco de Brasília; todos investigados e réus na Lava-Jato.
Segundo o MPF, os empresários pagaram propinas a ex-diretores 
do banco BRB com o dinheiro de fundos de pensão, em troca 
de aportes, entre eles, no LSH. Durante as investigações, a 
empresa de hotéis de Trump retirou o seu nome do negócio e 
o hotel mudou de nome. O futuro do hotel ainda é incerto não 
só pelo coronavírus. Há uma briga entre alguns investidores e 
os fundos de pensão, que não querem permitir novos aportes e 
querem a venda do hotel.

     A partir de agora, voltaremos 
a usar as siglas AC e DC 
com outro sentido: Antes do 
Coronavírus e depois do 
Coronavírus. 

      O investidor Naji Nahas, 
um dos maiores especuladores 
do mercado acionário do Brasil 
nas últimas décadas do século 
passado, testou positivo para o 
Coronavírus. Está internado no 
Hospital Sírio-Libanês, em São 
Paulo.

     Os sorteios da Caixa 
Econômica Federal foram 
suspensos por três meses. Tem 
gente que anda roendo as unhas 
dos pés.

* 

* 

* 
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Anuncie: 17. 3022-7234 / 3353-2447
Atendimento: Segunda à sexta-feira 8hs às 19hs / Sábado das 9hs às 14hs
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EMPENHOS 3576/20, 4148/20, 4221/2020 E 4340/20
CONTRATADA: INJEX INDÚSTRIA CIRURGICAS LTDA
EMPENHOS 5961/20 E 6170/20
Notifi co Derradeiramente os representantes legais das contrata-
das, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos em 
epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na 
aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar contradi-
tório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
EMPENHO 6669/20
CONTRATADA: E. M. DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA EPP 
EMPENHO 6203/20
CONTRATADA: SUPREME ARTIGOS DE PLÁSTICO LTDA 
EMPENHO 6208/20
CONTRATADA: LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
EIRELI
EMPENHO 6221/20
CONTRATADA: C B S MEDICO CIENTICA S/A
EMPENHO 6214/20
CONTRATADA: CV DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI
EMPENHO 6276/20
CONTRATADA: CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA EPP
EMPENHO 6213/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para entregarem 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebi-
mento desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não cum-
primento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penali-
dades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para 
a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA
CONTRATADA: ESTELA APARECIDA DE LIMA 13335832817
ATA 0477/19
Considerando as informações prestadas pelo DUE quanto às 
irregularidades na execução contratual referente à entrega dos 
lanches, e a exemplar instrução do processo administrativo que 
demonstra terem sido concedidas diversas oportunidades à 
empresa para a regularização das obrigações contratuais, com a 
devida observância da ampla defesa e contraditório, demonstrando 
a incapacidade da contratada de executar os termos acordados. 
Considerando os princípios da vinculação ao instrumento convoca-
tório, da legalidade e da moralidade administrativa, DECIDO: Com 
fundamento no Artigo 87, inciso II da Lei nº 8.666/93, combinado 
com a cláusula sexta, item 6.2, inciso IV do contrato, aplico-lhe ao 
descumprimento contratual, Multa de 20% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 
dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos 
itens. A inércia e o não cumprimento do contrato poderão implicar 
no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM
COMUNICADO
RESCISÃO
CONTRATADA: VALDEIZE DE SOUSA ROSA FREIRE 
16979112856
EMPENHOS 4638/19
Considerando os fatos narrados no procedimento Administrativo, 
dando conta do descumprimento contratual, por parte da contrata-
da. Considerando as diversas oportunidades dadas para a empre-
sa para regularização das obrigações contratuais inclusive com 
a devida observância da ampla defesa e contraditório.  DECIDO: 
Com fundamento o art. 78, II, cc. com o art. 79, I, ambos da Lei nº 
8.666/93, cc. com Cláus. 5ª, item 5.1 do instrumento contratual, 
RESCINDIR O CONTRATO de forma unilateral; Com fundamento 
no art.87,  III, da Lei nº 8.666/93, cc. com Art. 7º da Lei º 10520/02 
aplicar pena de SUSPENSÃO do direito de licitar e o impedimen-
to de contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para as empresas querendo 
apresentar o contraditório em atendimento aos ditames constitucio-
nais. O INTEIRO TEOR DESTA DECISÃO ESTARÁ ENCARTADO 
NOS AUTOS DO PROCESSO À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSA-
DOS, JUNTO À DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS. SMS 
ALDENIS BORIM.
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de Licitação nº 24/20
Contratada: Plante Amor Confecções Ltda
Objeto: Aquisição de 100.000  unidades de “Avental descartável 
para procedimentos”, visando o enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente da dissemi-
nação do “CORONAVIRUS”, Art. 4° da LF 13.979/20 cc Art 24, IV 
da L.F 8.666/93. SMS. Aldenis A. Borim
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de Licitação nº 25/20
Contratada: L.N.C. Distribuidora de Produtos Médicos Ltda 
Objeto: Aquisição de 2.000 unidades de “Coletor de secreção de 

nasofaringe”, visando o enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente da disseminação 
do “CORONAVIRUS”, Art. 4° da LF 13.979/20 cc Art 24, IV da L.F 
8.666/93. SMS. Aldenis A. Borim
EXTRATO 
6º Termo Aditivo Contratual Repactuação
Pregão Eletronico  nº 207/17
Contrato nº PRE/0129/17
Contratada: Sector Serviços e Conservação Ltda
De acordo com a cláus.6, item 6.5 do instrumento contratual, fi ca 
reajustado o valor atual do contrato supramencionado em aproxi-
madamente 3,77142%, correspondente ao IPCFIBE apurado no 
período de ago/18 a jul19. SME. Sueli P. A. Costa
EXTRATO
4º Termo Aditivo Contratual
Pregão Eletrônico Nº 719/18
Contrato: PRE/0101/19
Contratada: DFA Della Fattoria Alimentare Refeições Eireli
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por mais 
03 meses, o prazo de vigência do contrato supramencionado. 
SMAA. Antonio P. P. Junior.
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria de Compras e Contratos 
Dispensa De Licitação n° 24/20 
Objeto: Aquisição de 100.000  unidades de Avental descartável 
para procedimentos, para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente da disseminação do 
“CORONAVIRUS”. 
Contratada: Plante Amor Confecções Ltda – CNPJ: 
10.728.377/0001-15 – Empenho nº 7484/20 – R$ 1.250.000,00 – 
Entrega Imediata
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria de Compras e Contratos 
Dispensa De Licitação n° 25/20 
Objeto: Aquisição de 2.000 unidades de “Coletor de secreção de 
nasofaringe, para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente da disseminação do “CO-
RONAVIRUS”. 
Contratada: L.N.C. Distribuidora de Produtos Médicos Ltda – CNPJ: 
04.121.895/0001-73 – Empenho nº 7495/20 – R$ 21.380,00 – En-
trega Imediata
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 733/2019
ATA Nº 0272/20
CONTRATADA: MARCOS OTAVIO VIOTO ME
OBJETO: Fornecimento de materiais pedagógicos da Rede Mu-
nicipal e Ensino – Valores Unitários - Lote 01 - Item 01 – R$0,51;  
Item 02 – R$0,20; Item 03 – R$0,40;  Item 04 – R$0,40; Item 05 
– R$0,41; Item 06 – R$0,41; Item 07 – R$0,50; Item 08 – R$0,93; 
Item 09 – R$0,93; Item 10 – R$0,93; Item 11 – R$1,95; Lote 03 – 
Item 01 – R$6,96; Item 02 – R$0,29; Item 03 – R$1,68; Item 04 
– R$1,23; Item 05 – R$30,46; Item 06 – R$3,04; Item 07 – R$0,91; 
Item 08 – R$9,50; Item 09 – R$0,49; Item 10 – R$24,70; Lote 06 
– Item 01 – R$1,00; Item 02 – R$1,01; Item 03 – R$1,02; Item 04 
– R$1,02; Item 05 – R$1,02; Item 06 – R$1,02; Item 07 – R$1,01; 
Item 08 – R$1,01; Item 09 – R$ 1,50; Item 10 – R$1,50; Item 11 – 
R$1,50; Item 12 – R$1,80 – SME – Sueli Petronilia A. Costa – Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2020
ATA Nº 0273/20
CONTRATADA: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos – Valores Unitários - 
Item 34 – R$21,00; Item 37 – R$12,60 – SMA – Luís Roberto Thiesi 
– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2020
ATA Nº 0274/20
CONTRATADA: ELETROTUDO COMERCIAL ELETRICA EIRELI 
EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos – Valores Unitários 
- Item 04 – R$29,64; Item 36 – R$10,00; Item 38 – R$12,00; Item 
42 – R$24,00 – SMA – Luís Roberto Thiesi – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 733/2019
ATA Nº 0275/20
CONTRATADA: GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME
OBJETO: Fornecimento de materiais pedagógicos da Rede Mu-
nicipal e Ensino – Valores Unitários – Lote 09 - Item 01 – R$1,38; 
Item 02 – R$1,29; Item 03 – R$1,38; Item 04 – R$1,15; Item 05 – 
R$1,15; Item 06 – R$1,15; Item 07 – R$1,08 – SME – Sueli Petroni-
lia A. Costa – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 733/2019
ATA Nº 0276/20
CONTRATADA: DAMARIS RODRIGUES IND E COM EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais pedagógicos da Rede Munici-
pal e Ensino – Valores Unitários – Lote 08 - Item 01 – R$3,28; Item 
02 – R$2,18 – SME – Sueli Petronilia A. Costa – Prazo de vigência: 
12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 6608/2020
CONTRATO Nº: DPL/0016/20
CONTRATADA: L M SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE MÃO DE 

OBRA EIRELI
OBJETO: Prestação de serviços de atendimento ao público e 
encaminhamento de ligações telefônicas por período de 02 meses 
- SME – Sueli Petronilia A. Costa - Prazo de vigência: 02 meses. 
Valor Total: R$12.082,92.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO
 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 85/2020 – Processo n.º 
1.928/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de carga de oxigê-
nio, acetileno e mistura para solda MIG. Secretaria Municipal de 
Administração. Sessão pública realizada on-line dia 07/04/2020. 
O pregão em epígrafe foi declarado DESERTO em razão de não 
haver nenhuma proposta apresentada para o mesmo. Lucia Helena 
Antonio – Pregoeira.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 
PLANTIO E MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES ARBOREAS NATIVAS, 
REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE TERMOS DE COMPRO-
MISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL – TCRAs (EM AREA 
DE 39,5811 HECTARES) – SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO - Julgamento da Comissão Municipal de Licitação: 
Após análise do recurso e tendo em vista o parecer técnico da 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo (fl s. 801), que 
é utilizado como razões de decidir e passa a fazer parte integrante 
desta decisão, a Comissão Municipal de Licitação resolve manter 
os termos do julgamento realizado no dia 11/03/2020 (publicado na 
imprensa ofi cial no dia 12/03/2020).  - DESPACHO DA AUTORI-
DADE SUPERIOR: 1 – Analisando os autos, bem como as razões 
recursais, acolho e ratifi co integralmente o Parecer Técnico de fl s. 
801 e a decisão da Comissão Municipal de Licitação (fl s. 802/803) 
utilizando os argumentos neles expostos como razões de decidir 
e nego provimento ao recurso interposto pela empresa Progaia 
Engenharia e Meio Ambiente Ltda EPP. 2- Posto isto, designo o 
dia 09/ABRIL/2020 às 08:30 horas para abertura dos envelopes 
contendo a proposta fi nanceira.   3 – Publique-se, por extrato, para 
conhecimento dos interessados e para que surta os devidos efeitos 
legais, dando regular andamento ao processo licitatório. Kátia Re-
gina Penteado Casemiro - Secretária Municipal do Meio Ambiente e 
Urbanismo. O inteiro teor da decisão se acha encartada nos autos 
do processo a disposição dos interessados.   
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° 
70/2020, PROCESSO 1.860/2020, objetivando o registro de preços 
para aquisição de cintos de nylon e tático para a Guarda Municipal. 
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança. O rece-
bimento das propostas dar-se-á até o dia 28/04/2020, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informa-
ções, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 
94/2020, PROCESSO 11.048/2020, objetivando o registro de 
preços para aquisição de materiais gráfi cos para a Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 30/04/2020, 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.
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° 
114/2020, PROCESSO 11.278/2020, objetivando o Registro de 
preços para aquisição de gêneros alimentícios (KIT ALIMENTA-
ÇÃO ESCOLAR E CESTA BÁSICA) para atendimento as unidades 
escolares da Rede Municipal de ensino durante a pandemia do 
COVID-19 e demais Orgãos Públicos. Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Abastecimento. O recebimento das propostas dar-se-á 
até o dia 24/04/2020, 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.

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 34.041 DE 23 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, o servidor OSWALDO PINTO RAMIRO JUNIOR para 



B-2 Jornal
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responder interinamente pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ES-
PORTES E LAZER, enquanto durar o período de férias da titular da 
pasta, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, a 
partir de 17/03/2020.
PORTARIA N.º 34.042 DE 23 DE MARÇO DE 2020
DISPENSA, RUBENS SERRANO, da Função de Chefi a de Setor, 
no Setor de Artefatos de Cimento da Secretaria Municipal de Servi-
ços Gerais, criada pelo artigo 69 da Lei Complementar n.º 230/2007 
e alterações posteriores, retroagindo os efeitos desta a 18 de 
março de 2020.
PORTARIA N.º 34.073 DE 03 DE ABRIL DE 2020
DESIGNA, HAMILTON CESAR DE SOUZA para substituir o(a) 
servidor(a) LEANDRO FERNANDES DO VALLE – ocupante da gra-
tifi cação por função – ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, nos termos 
do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu 
período de licença prêmio, a partir de 23/03/2020.
PORTARIA N.º 34.074 DE 03 DE ABRIL DE 2020
DESIGNA, RENATA DE AQUINO IGNACIO PERAL para substituir 
o(a) servidor(a) MARILUCI LIDIANE TRINCA RUFFO - ocupante da 
função de confi ança gratifi cada – CHEFE DE DEPARTAMENTO – 
FG.101.6, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de férias, a partir de 30/03/2020.
PORTARIA N.º 34.075 DE 03 DE ABRIL DE 2020
DESIGNA, RODRIGO ANDRE MORSILLO para substituir o servidor 
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 perí-
odo de licença prêmio, a partir de 13/04/2020.

LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

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

O Conselho Municipal de Previdência (C.M.P.), órgão superior de 
deliberação colegiada da RIOPRETOPREV, em conformidade com 
o §5º do art. 3º do Regimento Interno, faz saber que na reunião 
ordinária virtual (março de 2020) realizada no dia 06/04/2020, foi 
deliberado (a):
a) A aprovação das atas nº 248 e 249;
b) A aprovação, por unanimidade, da proposta do Conselhei-
ro Carlos Henrique de Oliveira para que: 1) a eleição de escolha 
dos membros do Conselho Municipal de Previdência e Conselho 
Fiscal para o biênio 2020-2022 seja realizada de forma virtual, com 
a coleta e apuração de votos por site ou aplicativo; 2) que as ques-
tões relativas a organização do pleito sejam submetidas à análise 
dos membros do Conselho Municipal de Previdência, o qual fun-
cionará como Comissão Eleitoral aprovando o Regimento Interno, 
assim como as questões omissas; 3) que seja dada ampla transpa-
rência dos atos praticados pelo colegiado na análise das questões 
relativas a eleição; 4) a adoção do seguinte calendário de ativida-
des relativas a eleição: Divulgação do Edital de Inscrições para 
candidatos: 17/04/2020; Período de Inscrições dos candidatos: 
27/04 a 01/05/2020; realização das eleições: 20, 21 e 22/05/2020 e 
5) Todos os custos oriundos do processo eleitoral serão assumidos 
pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São José do 
Rio Preto. 
c) Aprovação, por unanimidade, conforme relatório dos audi-
tores independentes, das demonstrações contábeis e da prestação 
de contas da unidade gestora do RPPS referentes ao exercício de 
2019, com as mesmas ressalvas indicadas pelos auditores inde-
pendentes;
d) Aprovação das informações dos investimentos submetidas 
pelo Comitê de Investimentos em relatório próprio, referente ao 
mês de fevereiro de 2020;
e) Pelo referendo das deliberações do Comitê de Investimen-
tos tomadas nas reuniões ordinárias de 09 e 18/03/2020;
São José do Rio Preto, 06 de abril de 2020.
EMÍLIA MARIA MARTINS DE TOLEDO LEME
Presidente do C.M.P.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – 
SeMAE

EXTRATO DE DESPACHO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATO 35/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO 39/2019 – PRO-
CESSO 49/2019
Contratada: AUTO POSTO BEIRA DO RIO – RIO PRETO LTDA.
Objeto: Reajuste de preços referente à contratação de posto para 
fornecimento de combustíveis líquidos por um período de 12 me-
ses para abastecimento dos veículos da frota do SeMAE.
Data da assinatura: 03.04.2020 Valor do decréscimo: R$ 15.521,32 
Valor total: R$ 501.104,61.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2020 – 
PROCESSO SICOM 384/2020
Objeto contratação de empresa para fornecimento de 760.000 
kg de Cloreto Férrico para tratamento de água para utilização na 
Estação de Tratamento de Água – Palácio das Águas do SeMAE 
de São José do Rio Preto.
Sessão pública realizada on line no dia 01.04.2020, sendo adjudi-
cado o objeto à vencedora VITTA QUÍMICA INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO LTDA para o item. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
17/2020 – PROCESSO SICOM 384/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como regu-
lar, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 03.04.2020 – Nicanor Batista Júnior – Su-
perintendente do SeMAE.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 
8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em questão está 
sendo efetuado independente de sua ordem cronológica, para dar 
continuidade aos serviços essenciais desta Autarquia, pois estão 
presentes relevantes razões de interesse público.
# CREDOR Nº 698712 - Ponto Forte Construções e Empreendi-
mentos Ltda 
Valor: R$ 1.320.069,59
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços es-
senciais desta autarquia. 
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa local.
João Marcelino Ruiz – Gerente Adm. e Financeiro
Nicanor Batista Júnior ¬– Superintendente
S. J. Rio Preto 07.04.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020- SEMAS
Processo Administrativo nº 04/2020 - Dispensa de Chamamento 
Público.
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 13.019, 
de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como do art. 47 do Decre-
to Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, torna publico o 
extrato do Termo de Colaboração que entre si celebram o município 
de São José do Rio Preto, por intermédio da Secretaria Municipal 
de Assistência Social e a Associação Lar São Francisco de Assis 
na Providência de Deus para execução do Serviço de Proteção em 
situação de Calamidade Pública e Emergência para pessoas em 
situação de rua.   
Objeto: Assegurar proteção em face da situação de calamidade pú-
blica e da emergência para a população em situação de rua, tendo 
em vista a pandemia referente ao COVID – 19, no âmbito da Rede 
de Proteção Social Especial - Sistema Único da Assistência Social 
do Município. 
Valor do repasse: Até R$ 900.000,00 (Novecentos mil reais), com 
recurso municipal, conforme previsto nos Cronogramas de De-
sembolso e Planos de Aplicação, constante no Plano de Trabalho 
aprovado.
Vigência: 07/04/2020 até 05/07/2020
Data da assinatura: 07 de abril de 2020.
Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi – Cress nº 25.455 - Secretária 
Municipal de Assistência Social 
Nélio Joel Angeli Belotti - Presidente da Associação Lar São Fran-
cisco de Assis na Providência de Deus.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 06/2020, de 

27 de março de 2020.

Nomeia a Gestora da Parceria referente ao Processo Administrativo 
nº 04/2020 – Dispensa do Chamamento Público.

Patricia Lisboa Ribeiro Bernussi, Secretária Municipal de Assistên-
cia Social do Município de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Decreto nº 
17.703 de 03 de fevereiro de 2017.
Considerando o artigo 2º, inciso VI da Lei Federal nº. 13.019/2014;
Considerando o artigo 11, incisos IV, do Decreto nº 17.708 de 07 de 
fevereiro de 2017, e alterações posteriores.
NOMEIA: 
Art. 1º - A Servidora Pública Ana Cristina Fiori dos Santos Voltani, 
responsável pela gestão da Parceria celebrada entre a Secreta-
ria Municipal de Assistência Social – SEMAS e a Associação Lar 
São Francisco de Assis na Providência de Deus, para execução 
do Serviço de Proteção em situação de Calamidades Públicas e 
Emergência para pessoas em situação de rua, objetivando asse-
gurar proteção em face da situação de calamidade pública e da 
emergência para a população em situação de rua, tendo em vista a 
pandemia referente ao COVID – 19.  
Art. 2º - A servidora deverá acompanhar e fi scalizar a execução da 
referida parceria.
Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação.
Art. 4º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma data e 
local de costume, e, em Diário Ofi cial do Município, bem como re-
gistrada em livro próprio desta Secretaria Municipal de Assistência 
Social de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, entrando 
em vigor na data de sua publicação.
 Publique-se, registre-se e cumpra-se.  
Patricia Lisboa Ribeiro Bernussi
CRESS nº 25.455
Secretária Municipal de Assistência Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO / 
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS

 PORTARIA SMAURB Nº 001/2020

Dispõe sobre a suspensão dos prazos administrativos e fi scais no 
período da pandemia no âmbito da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo e dá outras providências.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 
no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Comple-
mentar Municipal nº 64/1996 (e suas alterações), o artigo 19º da 
Lei Complementar Municipal nº 346/2011 (e suas alterações), e o 
Decreto Municipal nº 15.966/2011,
Considerando o Decreto da Presidência da República nº 10.282, de 
20 de março de 2020, em especial o artigo 3º, que defi ne os servi-
ços públicos e as atividades essenciais e suas alterações;
Considerando o Decreto nº 64.862 de 13 de março de 2020 do 
Governo do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a adoção, no 
âmbito da Administração Pública Direta e Indireta, de medidas tem-
porárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19, 
bem como sobre recomendações no setor privado estadual e suas 
alterações;
Considerando os Decretos Municipais nos 18.554/2020, 
18.558/2020, 18.559/2020, 18.564/2020 e 18.571/2020, que tratam 
do enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19) e do regime de 
trabalho dos servidores e suas alterações; 
Considerando as recomendações da Organização Mundial da Saú-
de (OMS), sobre as medidas de prevenção e controle de infecção 
pelo novo Coronavírus (COVID-19);
Considerando a necessidade de serem tomadas medidas de en-
frentamento do novo Coronavírus (COVID-19); 
Resolve:
Art. 1º - Ficam suspensos os prazos dos processos administrativos 
e fi scais, no âmbito de competência da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Urbanismo.
Parágrafo único: O disposto no caput deste artigo não se aplica às 
notifi cações e multas decorrentes de fi scalizações realizadas pelos 
Agentes Fiscais de Posturas lotados nessa Secretaria, nos casos 
de fi scalizações originadas por Denúncias/Reclamações ou fl agran-
te infração as legislações ambientais, em que os estabelecimentos 
reclamados estejam em funcionamento, onde, diante do descumpri-
mento, poderão ser adotadas as medidas cabíveis.
Art. 2º - Fica garantido aos interessados/contribuintes o encaminha-
mento dos documentos por meio eletrônico aos seguintes endere-
ços:
I - smaurb@riopreto.sp.gov.br, para documentos/requerimentos não 
relacionados a fi scalização; e
II - smaurb.fi scalizacao@riopreto.sp.gov.br, para documentos/re-
querimentos e procedimentos de fi scalização.
Parágrafo Único - Os documentos originais deverão ser apresen-
tados quando solicitados pela autoridade competente, durante o 
prazo de tramitação ou enquanto perdurar o prazo decadencial; 
Devendo o interessado, acompanhar, possível solicitação em anda-
mento, no referido protocolo através do site www.riopreto.sp.gov.br .
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de publicação e tem vi-
gência por tempo indeterminado, enquanto perdurarem as medidas 

de prevenção e enfrentamento.
São José do Rio Preto/SP, 06 de abril de 2020.

Kátia Regina Penteado Casemiro
Secretária Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo

smaurb/ifp/efsj

 Secretaria Municipal de Obras
Auto de Multa 1889-1

                          Fica notifi cado, Aniloel Nazareth Filho, proprietário 
do imóvel sito à Rua Cândido Carneiro, nº 664, Vila Bom Jesus, 
que em virtude de ter sido enviado o Auto de Multa nº 1889-1 emiti-
do em 18/02/2020, assinado pelo fi scal Rodrigo André Morsillo, tra-
tando de obra desrespeitando a Lei de Zoneamento  em vigor e/ ou 
projeto aprovado, em desacordo com as Leis Municipais 5.135/92, 
5.749/95, de que deverá recolher aos Cofres Municipais , no prazo 
de 30 (trinta) dias a contar desta publicação, a multa no valor de R$ 
577,50 (quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta  centavos), 
uma vez que o referido Auto de Multa nos foi devolvido pela Empre-
sa de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto AR JU 
85469005 3 BR, acusando "não procurado".
São José do Rio Preto, 07 de abril de 2020.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Secretaria Municipal de Obras
Notifi cação 5690/2020

 
                  Fica notifi cada, VB64 Consultoria Patrimonial e Admi-
nistração de Bens Ltda., proprietária do imóvel sito à Rua Antônio 
Salvador Ricci, nº 135, quadra “A”, lote 04/05, Jardim Redentor, que 
em virtude de ter sido enviado a Notifi cação de Embargo  nº 5690, 
datada em 21/02/2020, assinada pela fi scal Ana Paula Sanches 
Miguel Ferreira, tratando de falta de alvará demolição em obra co-
mercial em demolição, em desacordo 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 
85469020 9 BR acusando "não procurado”.
                   Fica a presente obra a partir da publicação desta, 
embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas leis. 
Caso a construção não seja paralisada de imediato e providenciada 
no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação da irregularidade que 
originou o presente EMBARGO, será aplicada a multa no valor de 
R$ 602,40(seiscentos e dois reais e quarenta centavos) e medidas 
judiciais cabíveis para o caso.
São José do Rio Preto, 07 de abril, 2020.
Ana Paula Sanches Miguel Ferreira 
Agente Fiscal de Posturas  - Obras

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO 

CONSIDERANDO o edital de Chamada Público nº 001/2020 para convocação de agricultores 
familiares locais, cadastrados no PRONAF, à apresentação de propostas de fornecimento de 
alimentos ao Programa de Aquisição de Alimentos – PAA na modalidade Compra com Doação 
Simultânea; 
CONSIDERANDO a repactuação do termo de adesão ao plano operacional nº 3381/2019-DS-
3549805, que contempla o município de São José do Rio Preto com verba de R$ 500.000,00 
(quinhentos mil Reais) e o limite máximo de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos Reais) por DAP 
por ano civil, disposto no edital (item 9);  
CONSIDERANDO todas as propostas entregues na sede desta Secretaria até às 16h do dia 23 
de março de 2020, conforme previsto no item 3 (três) do edital;  
CONSIDERANDO a análise feita pelo Grupo Gestor do PAA, nomeado pela Portaria SMAA nº 
07, de 01 de novembro de 2019, devidamente reunida em sessão pública;  
HOMOLOGO o resultado da seleção dos projetos apresentados por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade ou ilegalidade, conforme critérios de priorização das propostas de fornecimento 
previstos no item 5 (cinco) do referido edital, a saber: 

CRITÉRIO MUNICÍPIO 

AGRICULTOR 
FAMILIAR 

INDIVIDUAL 
RELACIONADO: 

PROPOSTAS 
APRESENTADAS 

PROPOSTAS 
SELECIONADAS: 

Item 5.1 do 
edital: 
Grupo II - 
Região Admin. 

Urupês Joana Camargo 
Lourenceto 01 01 

 

CRITÉRIO MUNICÍPIO 
GRUPO 
FORMAL 

RELACIONADO: 

PROPOSTAS 
APRESENTADAS 

PROPOSTAS 
SELECIONADAS: 

Item 5.2 do 
edital: 
Grupo I – 
Município 

São José do 
Rio Preto Cooperiopreto 59 59 

Item 5.2 do 
edital: 
Grupo II -  
Região Admin. 

Jales Cooperjales 18 18 

 
Deste modo, ficam 1 (um) agricultor familiar individual habilitado e 2 (duas) Cooperativas 
habilitados.  
São José do Rio Preto, 01 de abril de 2020.  

Antônio Pedro Pezzuto Júnior 
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento 

 

 
 
 

 
 

DELIBERAÇÃO  01/2020 CGEC/SMS, de 07 DE ABRIL DE 2020. 

 

Em São José do Rio Preto foram notificadas 653 munícipes com suspeita do 
novo Coronavírus (COVID-19), sendo 38 casos confirmados, 130 em 
investigação, 390 descartados e 95 casos de síndrome gripal na poulação 
geral reportados.  

Entre o primeiro caso confirmado de COVID-19 (sintomas em 10/03/2020) e o 
38º caso foram 28 dias, em média, 1,3 caso por dia. Embora os casos ainda 
não sejam expressivos, as epidemias de COVID-19 ocorrida em diversos 
países, desde o surgimento deste novo vírus, demonstram que entre o 1º 
caso e 50º caso o espaço de tempo foi em torno de 30 dias e este vírus tem 
apresentado curvas de ascendência exponencial após o caso 50 em todos os 
países acometidos. Este crescimento exponencial, infere-se que os casos 
dobram em curto período de tempo, sendo que do caso 50 para os 6.400 
casos nos demais países foram de 15 a 25 dias e deste para 50.000 casos 
foram 10 a 15 dias. 

Os casos confirmados em São José do Rio Preto, neste início de epidemia 
vem seguindo as projeções e situações ocorridas nas demais localidades do 
mundo em relação à gravidade e tempo de permanência em leitos 
hospitalares. Destes 38 casos confirmados, dez(10) estão internados, sendo 
quatro em Unidade de Terapia Intensiva e em ventilação mecânica (11% dos 
confirmados). Estudos de modelagem matemática sobre a dinâmica do vírus 
apontam que o serviço de saúde somente será suficiente se forem realizadas 
medidas não farmacológicas de distanciamento social. Estudo de modelagem 
matemática realizado pela Imperial College em Londres aponta cinco 
principais cenários possíveis para uma epidemia de COVID-19, e ao avaliar o 
sistema de saúde municipal e regional, observa-se que há possibilidade de 
garantir leitos de enfermaria e de UTI suficientes somente para um dos 
cenários (547 leitos de enfermaria e 126 leitos de UTI), o mais otimista que é 
a manutenção da população em distanciamento social precoce, ou seja, 
antes que os casos entrem em uma ascendência exponencial. No cenário 
seguinte 2.587 pessoas poderão necessitar de internação em enfermaria e 
597 pessoas com possibilidade de ocupar leitos de UTI, geralmente os casos 
possuem permanência em média de 21 dias, leitos estes inexistentes no 
município. Atualmente o município conta com 1.475 leitos de enfermaria e 
291 leitos de UTI, ressaltando que não são exclusivos para COVID-19, uma 
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vez que as demais doenças e necessidades assistenciais de emergência da 
população continuam ocorrendo. 

Considerando, que o potencial de transmissão desta doença está sustentado 
no município com transmissão comunitária é necessário manter ações de 
distanciamento social precoce para que os serviços de saúde que estão 
sendo preparados sejam suficientes para atender a população.  

Para tanto, em virtude das diferentes interpretações do Decreto 18.571/2020, 
o Comitê Gestor de Enfrentamento do Coronavírus esclarece: 

I – São considerados eventos qualquer atividade que propicie aglomeração 
de pessoas de forma que estas não mantenham o distanciamento mínimo de 
1,5 metros de raio entre cada pessoa.  

II - A suspensão das atividades comerciais e serviços referem-se ao 
atendimento presencial ao público, que está proibido, resguardadas as 
exceções constantes das alíneas do inciso I do artigo 4º do referido Decreto; 

III – Dentre os estabelecimentos comerciais com predominância de produtos 
alimentícios previstos na alínea “c” do inciso I do art. 4º do Decreto n. 
18.571/20, autorizados a funcionar, não se enquadram, ou seja, não estão 
autorizados a funcionar:  

a)  Outros estabelecimentos comerciais especializados em produtos 
alimentícios; e 

b)  Os estabelecimentos sem predominância de comércio de alimentos, 
mesmo que possuam quaisquer das atividades descritas na alínea “c” 
do inciso I do artigo 4º do Decreto Municipal, incluídas no rol de 
atividades de seu CNPJ; 

IV – Não serão admitidas ampliações de atividades para fins de 
enquadramento nas exceções do Decreto n. 18.571/20; 

V – As atividades industriais, de construção civil, na qual se inclui o comércio 
de materiais de construção, e o comércio de autopeças, estão permitidas as 
atividades na medida em que não abranjam o atendimento presencial ao 
público; 

VI – Às clínicas e hospitais veterinários estão permitidas as atividades no 
contexto descrito no Decreto Municipal e não abrangem o comércio de 
produtos veterinários e produtos agropecuários, para os quais está proibido o 
atendimento presencial ao público, exceto aos que já realizam o comércio de 
alimentos a granel, onde será permitida a entrega na entrada do 

 
 
 

 
estabelecimento, desde que cumprida a distância mínima de 1,5m entre 
pessoas nas filas do lado externo do estabelecimento. 

VII – Nos cultos religiosos deverá ser adotado o disposto no artigo 5º do 
Decreto n. 18.571/20, sendo considerado o cálculo de 2,25m2 por pessoa nas 
áreas livres, incluindo a área destinada às pessoas sentadas, resultando num 
distanciamento de raio de 1,5m entre pessoas; 

VIII – Os serviços de entrega (delivery) ou drive-thru estão permitidos a 
quaisquer estabelecimentos comerciais, estando proibido o atendimento na 
entrada do estabelecimento fora dos veículos dos clientes, salvo serviços 
assistenciais reconhecidos pelo poder público; 

IX – O drive thru somente será permitido aos estabelecimentos que possuam 
área de estacionamento ou áreas para entradas de veículos, estando proibido 
o acesso/parada de veículos nas calçadas. 

X – Excetuam-se também, conforme alínea “n” do inciso I do artigo 4º Decreto 
Municipal n. 18.571/20 e submetendo-se ao cumprimento do disposto em seu 
artigo 5º: 

a) Transporte de passageiros, sendo que o transporte coletivo deve 
operar sem admitir passageiros em pé, adotando-se as medidas de 
higienização a cada rodada; 

b) Comércio de produtos médicos e outros especializados em produtos 
para tratamento de qualquer agravo à saúde; 

c) Hotéis; 
d) Atividades da administração pública e órgãos que atuam por 

delegação do Estado; 
e) Locação de veículos; 
f) Serviços de estacionamento de veículos localizados em um raio de 

300m no entorno de unidades de saúde e hospitais. 
g) Mercado Municipal, apenas para os estabelecimentos previstos nas 

alienas do inciso I do artigo 4º do Decreto n. 18.571/20, limitado a 30 
clientes na área interna; 

h) Feiras Livres, apenas para os estabelecimentos previstos nas alíneas 
do inciso I do artigo 4º do Decreto n. 18.571/20, restringindo o acesso 
pelas laterais e controlando o acesso de público, sendo obrigatório o 
distanciamento de 2 metros entre bancas e 1,5m entre clientes; 

XI – Aos estabelecimentos que são permitidos o atendimento presencial fica 
limitado à liberação do acesso a uma pessoa por família/acompanhantes, 

 
 
 

 
sendo o controle de responsabilidade do estabelecimento, incluindo a 
demarcação em piso para as filas e distribuição de senhas; 

XII – Recomendamos às Companhias Aéreas que as tripulações de voos 
sigam rigorosamente as Instruções Sanitárias para tripulantes de voos 
nacionais e internacionais expedidas pela ANVISA; 

XIII - Recomendamos que, mesmo as atividades permitidas pelo Decreto, a 
priorização do sistema delivery, drive thru  ou atendimento domiciliar;  

XIV – Os estabelecimentos, cujo atendimento presencial está proibido, 
flagrados realizando atendimento presencial ao público deverão ser 
sumariamente interditados/lacrados, sem prejuízo de outras penalidades 
cabíveis (cassação de alvará ou multa); 

XV – Aos estabelecimentos que mantêm suas atividades internas e cuja 
ventilação se dá apenas pela porta de acesso ao seu interior, poderão manter 
as portas semiabertas, apenas o suficiente para a ventilação do local: no 
máximo de 1 metro de abertura para as portas de abertura vertical e máximo 
de 1 folha para as portas de abertura horizontal, com sistema de bloqueio da 
entrada (faixa, mesa ou outro obstáculo). 

 

São José do Rio Preto, 07 de abril de 2.020. 

 

_______________________________________ 

Comitê Gestor de Enfrentamento do Coronavírus 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP 

 
EXTRATO DE CONTRATAÇÃO – PROCESSO Nº 08/2020 – PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 02/2020 – CONTRATO Nº 07/2020. 
CONTRATADA: MASTER ELETRODOMÉSTICO EIRELI. 
OBJETO: Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado, tipo Split Piso Teto, 
para serem utilizados no Arquivo Público Municipal Legislativo e no prédio da Câmara 
Municipal, conforme descrição e quantidades constantes do Termo de Referência – 
Anexo I do Edital. Valor Global: R$ 41.490,00 (Quarenta e um mil, quatrocentos e 
noventa reais). Vigência do contrato: 30 de março de 2020 a 30 de março de 2021. 
Data da assinatura do contrato: 30 de março de 2020. Recursos orçamentários nº 
4490.52 – Equipamentos e Material Permanente. Base Legal: Leis Federais nº 
10.520/02 e nº 8.666/93, Decretos Municipais nº 13.552/07 e nº 16.427/12 e 
Resolução nº 1056/06. São José do Rio Preto, 07 de abril de 2020. Ver. Paulo 
Roberto Ambrósio – Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. 
 
 
 

 CÂMARA MUNIIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP   
DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 

 
PORTARIA Nº 6447, DE 06 DE ABRIL DE 2020. 
ENQUADRA nos termos do artigo 291, da Lei Complementar 05/90, e previsto nos artigos 17 
e 18 da Lei Complementar 156/2002 e seus anexos, os servidores abaixo relacionas nas 
Referências a saber, por completar mais um biênio no serviço público municipal: 
 -DAVID AYMAR RONCONI BRUNO, Agente Legislativo, na Referência CM-3A – Padrão 
Técnico Administrativo 40h; 
-ELISA SUEMI FUJIEDA, Telefonista, na Referência CM-3A – Padrão Técnico Administrativo 
30h 
-GILMAR SQUIVE, Operador de Câmera, na Referência CM-3B – Padrão Técnico 
Administrativo 30h; e 
-HUGO FERREIRA ZACARELLI, Interprete de Libras, na Referência CM-3B – Padrão Técnico 
Administrativo 40h. 
 
VEREADOR PAULO ROBERTO AMBRÓSIO  
Presidente da Câmara Municipal 
 

Empresa:

C.N.P.J.: 04.879.536/0001-80

Folha: 0001SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO PARQUE ESTORIL

Balanço encerrado em: 31/12/2019

Código Classificação Descrição

BALANÇO PATRIMONIAL

2018

31/12/2018

2019

31/12/2019

1 1 ATIVO 78.953,86D 78.266,89D

2 1.1 CIRCULANTE 78.953,86D 78.266,89D

3 1.1.01 DISPONIVEL 29.029,74D 5.459,33D

4 1.1.01.01 CAIXA 18,48D 0,00

5 1.1.01.01.0001 CAIXA 18,48D 0,00

22 1.1.01.07 APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS RESTRIÇOES29.011,26D 5.459,33D

23 1.1.01.07.0001 APLIC. CAIXA ECON. FEDERAL - 4890-3 TC 16-2017 0,00 5.459,33D

24 1.1.01.07.0002 APLIC. CAIXA ECON. FEDERAL - 3510-0 TC 05/2019 29.011,26D 0,00

25 1.1.02 CREDITOS 49.924,12D 72.807,56D

33 1.1.02.07 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 49.924,12D 55.632,23D

35 1.1.02.07.0002 ADIANTAMENTO DE FERIAS 49.924,12D 55.632,23D

51 1.1.02.14 OUTROS CREDITOS 0,00 17.175,33D

52 1.1.02.14.0001 PROV. FERIAS E ENCARGOS 0,00 17.175,33D

112 2 PASSIVO 78.953,86C 78.266,89C

113 2.1 CIRCULANTE 120.354,37C 78.682,15C

114 2.1.01 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 18.461,26C 1.054,05C

121 2.1.01.06 FORNECEDORES 998,00C 0,00

122 2.1.01.06.0001 SR CONTABILIDADE LTDA 998,00C 0,00

133 2.1.01.09 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 17.463,26C 217,73C

134 2.1.01.09.0001 INSS A RECOLHER 17.041,68C 0,00

136 2.1.01.09.0003 CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIA A RECOLHER 192,13C 0,00

932 2.1.01.09.0005 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER 229,45C 217,73C

138 2.1.01.10 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 0,00 836,32C

140 2.1.01.10.0002 IRRF S/FOLHA RECOLHER 0,00 836,32C

143 2.1.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ENCARGOS A PAGAR 91.022,36C 71.745,07C

145 2.1.02.02 OBRGAÇÕES TRABALHISTAS 91.022,36C 71.745,07C

146 2.1.02.02.0001 FERIAS A PAGAR 67.674,75C 52.085,69C

148 2.1.02.02.0003 INSS S/FERIAS A PAGAR 17.257,11C 15.035,04C

149 2.1.02.02.0004 FGTS S/FERIAS A PAGAR 5.413,77C 4.624,34C

940 2.1.02.02.0007 PIS S/ FÉRIAS A PAGAR 676,73C 0,00

952 2.1.06 RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER 10.870,75C 5.883,03C

953 2.1.06.01 RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER 10.870,75C 5.883,03C

949 2.1.06.01.0002 PM SJRP / SME / REC. MUN. A DEVOLVER TC 16-2017 0,00 5.883,03C

10004 2.1.06.01.0003 PM SJRP / SME / REC. MUN. A DEVOLVER TC 05/2019 10.870,75C 0,00

169 2.3 PATRIMONIO SOCIAL 41.400,51D 415,26D

174 2.3.06 RESULTADOS SOCIAIS 41.400,51D 415,26D

175 2.3.06.01 SUPERAVITS ACUMULADOS 1.410,01C 235,99C

176 2.3.06.01.0001 SUPERAVITS 1.410,01C 235,99C

177 2.3.06.02 DEFICITS ACUMULADOS 651,25D 651,25D

178 2.3.06.02.0001 DEFICITS 651,25D 651,25D

10007 2.3.06.04 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 42.159,27D 0,00

10008 2.3.06.04.0001 AJUSTES DE RESULTADOS ANTERIORES 42.159,27D 0,00

_______________________________________
AGUINALDO SERGIO PIVIRITTO
PRESIDENTE
CPF: 036.206.988-30

_______________________________________
REGIANE FERNANDE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/0-O
CPF: 080.761.668-02



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
08 de abril de 2020

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020 – PROCESSO Nº 791/2020

Objeto: Aquisição de materiais de cabeamento metálico, racks e 
acessórios, destinados à ampliação e manutenção da rede lógica 
do município de São José do Rio Preto, conforme especifi cações 
técnicas e condições de execução contidas neste Edital e seus 
anexos.
Sessão pública realizada online no dia 24/03/2020, sendo adjudica-
do o objeto à empresa: SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA.
A íntegra da Sessão está disponível no Portal de Compras. Fernan-
do Geromel Prette – Pregoeiro.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
004/2020 – PROCESSO Nº 791/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório por entendê-lo como regular, 
não vislumbrando qualquer irregularidade.”
São José do Rio Preto, 07 de abril de 2020 – João Pereira Curado 
Junior – Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 
026/2020, Ata de Registro de Preço nº 009/2020, objeto do Processo Licitatório nº 027/2020. TIPO: Menor preço global. OBJETO: A presente licitação 
tem como objeto o Registro de Preços para prestação de serviço de borracharia para o Departamento de Urbanismo e Transporte do Município de 
Guapiaçu, conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 23 
de abril de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 08/04/2020, 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: 07/04/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: NOROMIX CONCRETO S/A
CNPJ sob nº 10.558.895/0001-38
OBJETO Contratação de empresa para recapeamento asfáltico em 
ruas do município e no Distrito de Itaiúba.
VALOR GLOBAL de R$266.601,71 (duzentos e sessenta e seis mil 
seiscentos e um reais e setenta e um centavos).
VIGENCIA: 30/03/2020 a 30/03/2021
Monte Aprazível, 30 de Março de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

Balanço Patrimonial

ASSOCIACAO EVANGELICA LAR DE BETANIA

Período: 01/01 a 31/12 
00.000.000/0000-01

Empresa: Folha:  1 
CNPJ:

ATIVO 2019 2018
Ativo 572.651,72 531.665,31

CIRCULANTE 257.600,79 259.614,38
DISPONILIDADES 256.100,79 259.614,38

CAIXA - DINHEIRO 4.491,65 5.894,39
BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50 0,00 (471,55)
APLIC FINANC SUBVENÇOES MUNIC BCO BRASIL 41.282,06 0,00
APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS 189.399,67 205.797,74
SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X 0,00 37.947,30
SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1 0,00 10.446,50
APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO 20.927,41 0,00

ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER 1.500,00 0,00
CASA R TIRADENTES, 2366- SOBRADO JOYCE 1.500,00 0,00

INVESTIMENTOS 315.050,93 272.050,93
IMOBILIZADO GERAL 315.050,93 272.050,93

EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 6.478,00 6.478,00
IMOVEIS 34.799,57 34.799,57
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 128.086,96 107.763,16
MOVEIS E UTENSILIOS 45.430,79 22.754,59
VEICULOS 54.500,11 54.500,11
INSTALAÇOES PREDIAIS 20.000,00 20.000,00
REFORMAS BANHEIROS 25.755,50 25.755,50

MONTE SINAI CONTABILIDADE
RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

Balanço Patrimonial

ASSOCIACAO EVANGELICA LAR DE BETANIA

Período: 01/01 a 31/12 
00.000.000/0000-01

Empresa: Folha:  2 
CNPJ:

PASSIVO 2019 2018
PASSIVO 572.651,72 531.665,31

CIRCULANTE 110.899,54 86.824,40
OBRIGAÇOES DE CURTO PRAZO 3.264,67 0,00

FORNECEDORES A PAGAR 3.264,67 0,00
SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS 66.838,63 60.945,53

FGTS A RECOLHER 7.376,55 15.177,31
PIS A RECOLHER 635,61 1.051,18
GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER 9.328,03 5.866,20
SALARIOS A PAGAR 48.645,49 36.078,52
CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A RECOLHER 482,06 423,99
IRRF A RECOLHER 370,89 828,54
LAZARO ANTONIO DO PRADO 0,00 1.519,79

RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM EXECUÇAO 6.150,55 9.346,17
REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER 4.849,59 7.921,05
REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER 1.300,96 1.425,12

FORNECEDORES A PAGAR 12.883,29 16.532,70
CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ 0,00 2.628,34
MONTESINAI SINAI CONTABILIDADE A PAGAR 12.883,29 12.883,29
SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA 0,00 1.021,07

RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO 21.762,40 0,00
CARLOS ALBERTO ROCHA 1.449,00 0,00
CECILIA GUIMARAES 3.972,75 0,00
GERSON MARCARI 2.036,40 0,00
IVANETE JANUARIO 2.560,10 0,00
JAIME RIBEIRO 1.587,50 0,00
MARGARIDA MARTA DOS REIS 2.434,40 0,00
ROSEMARI LEANDRO 2.795,65 0,00
SEBASTIANA TAVARES 4.594,00 0,00
MARIA V TOSETTO 277,10 0,00
ROSA ROSSI BOZUQUI 55,50 0,00

PATRIMONIO SOCIAL 461.752,18 444.840,91
RESERVAS 151.425,98 151.425,98

RESERVAS PATRIMONIAIS 151.425,98 151.425,98
OUTRAS CONTAS 310.326,20 293.414,93

SUPERAVITS ACUMULADOS 310.326,20 293.414,93

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo  mais  Patrimônio  Líquido  importam  em  R$
572.651,72 (quinhentos e setenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e um Reais e setenta e dois Centavos)

CONTADOR
LAZARO ANTONIO DO PRADO

CT CRC: 163336CPF: 975.087.728-49
MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES

PRESIDENTE

MONTE SINAI CONTABILIDADE
RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

Balanço Patrimonial (Valores Expressos em Reais)
Empresa: ASSOCIACAO PARAISO (78)
CNPJ/MF: 02.723.572/0001-24
End..: Rua ELIAS TARRAF 990 -PQ. RES. DOM LAFAIETE LIBÂNIO - CEP: 15046-010 
Município: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO UF:    SP Emitido em: 31/12/2019
Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2019

2019 2018
ATIVO 122.351,46 122.420,77

ATIVO CIRCULANTE 119.965,86 119.676,97

NUMERARIOS 12.522,49 8.935,25
NUMERARIOS 12.522,49 8.935,25

CAIXA 12.522,49 8.935,25

BCO CTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO 21,72 18,58
CTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO 21,72 18,58

BANCO ITAU 21,72 18,58

BCO CTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO 0,00 15.970,44
CTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO 0,00 15.970,44

BCO DO BRASIL C/C 23.996-8 0,00 15.651,07
BCO DO BRASIL C/C 25013-9 0,00 4,00
BCO DO BRASIL C/C 25014-7 0,00 66,00
BCO DO BRASIL C/C 25015-5 0,00 216,75
BCO DO BRASIL C/C 25016-3 0,00 32,62

APLICAÇÕES S/ RESTRIÇÃO 13.551,11 37,55
APLICAÇÕES S/ RESTRIÇÃO 13.551,11 37,55

BCO DO BRASIL C/C 23.996-8 13.551,11 0,00
BB RENDA FIXA 500 0,00 37,55

APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO 92.869,35 61.331,54
APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO 92.869,35 61.331,54

BCO DO BRASIL C/A 25013-9 35.580,36 12.735,87
BCO DO BRASIL C/A 25014-7 20.472,38 6.668,44
BCO DO BRASIL C/A 25015-5 12.167,30 6.050,35
BCO DO BRASIL C/A 25016-3 4.632,09 12.408,59
BCO DO BRASIL C/A 25021-X 20.017,22 23.468,29
BB RENDA FIXA 500 0,00 0,00

CRÉDITOS A RECEBER 954,12 33.313,71
CRÉDITOS A RECEBER 954,12 33.313,71

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 32.506,09
CRÉDITOS A RECUPERAR 954,12 807,62

IMPOSTOS A RECUPERAR 47,07 69,90
IMPOSTOS A RECUPERAR 47,07 69,90

INSS 34,78 63,42
IRRF S/ APLICAÇÃO 12,29 6,48

ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.385,60 2.743,80

IMOBILIZADO 3.582,00 3.582,00
IMOBILIZADO 3.582,00 3.582,00

MÓVEIS E UTENSILIOS 3.582,00 3.582,00

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (1.196,40) (838,20)
DEPRECIAÇÕES (1.196,40) (838,20)

DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS (1.196,40) (838,20)

PASSIVO 122.351,46 122.420,77

PASSIVO CIRCULANTE 244.411,38 275.541,80

OBRIGAÇÕES COMERCIAIS (1.334,60) 8.056,87
FORNECEDORES (1.334,60) 8.056,87

FORNECEDORES (1.334,60) 8.056,87

Balanço Patrimonial (Valores Expressos em Reais)
Empresa: ASSOCIACAO PARAISO (78)
CNPJ/MF: 02.723.572/0001-24
End..: Rua ELIAS TARRAF 990 -PQ. RES. DOM LAFAIETE LIBÂNIO - CEP: 15046-010 
Município: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO UF:    SP Emitido em: 31/12/2019
Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2019

2019 2018
OBRIGAÇÕES SOCIAIS 0,00 72,13

OBRIGAÇÕES SOCIAIS 0,00 72,13
ASSISTENCIAL A RECOLHER 0,00 29,13
IR S/ SALARIOS 0,00 43,00

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA 137.052,76 185.796,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA 137.052,76 185.796,91

PROVISÃO DE FÉRIAS 137.052,76 181.380,09
SALARIOS A PAGAR 0,00 4.416,82

OUTROS DÉBITOS 108.312,12 79.226,35
OUTROS DÉBITOS 108.312,12 79.226,35

AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 (732,16)
ESTÁGIOS À PAGAR 378,52 724,16
JUROS À PAGAR 178,54 11,80
TERMO DE COLAB. SME Nº 04/18 35.611,45 11.515,12
TERMO DE COLAB. SME Nº 05/18 20.516,23 6.751,38
TERMO DE COLAB. SME Nº 06/18 12.118,69 7.808,46
TERMO DE COLAB. SME Nº 07/18 4.767,34 12.537,23
TERMO DE COLAB. SME Nº 08/18 20.058,22 24.130,41
TERMO DE COLAB. SME Nº 15/17 0,00 16.479,95
TERMO DE COLAB. SME Nº 23/19 14.683,13 0,00

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 381,10 2.389,54
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 381,10 2.389,54

CONTRATO DE MÚTUO 381,10 2.389,54

PATRIMONIO SOCIAL (122.059,92) (153.121,03)

PATRIMONIO SOCIAL (122.059,92) (153.121,03)
PATRIMONIO SOCIAL (122.059,92) (153.121,03)

DEFICIT DO PERÍODO (135.450,45) (166.511,56)
SUPERAVIT ACUMULADO 13.390,53 13.390,53

Exercício: 2019 Valor:
Cento e Vinte e Dois Mil Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Quarenta e Seis Centavos
Exercício: 2018 Valor:
Cento e Vinte e Dois Mil Quatrocentos e Vinte Reais e Setenta e Sete Centavos

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP 31 DE DEZEMBRO DE 2019

JULIANO RODRIGO AMBROSIO ASSOCIAÇÃO PARAISO
CONTABILISTA CRC 1SP 232208/O-9 ANDRESSA PATINI DA SILVA
CPF 218.596.218-30 RG: 34.972.813-6 PRESIDENTE     CPF 343.191.648-14 RG 42.511.968

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial Comparativo, cujo Ativo e Passivo estão uniformes cna mesma importância 
de:

122.351,46R$                 

122.420,77R$                 

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que
conhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua
exatidão e veracidade, bem como pelos estoques levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Demonstrativo de Superavit/ Deficit do Exercício (Valores Expressos em Reais)
Empresa: ASSOCIACAO PARAISO (78)
CNPJ/MF: 02.723.572/0001-24
End..: Rua ELIAS TARRAF 990 -PQ. RES. DOM LAFAIETE LIBÂNIO - CEP: 15046-010 
Município: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO UF:    SP Emitido em: 31/12/2019
Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2019

2019 2018
CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES
DOAÇÕES 7.521,45 59.091,48
PROCESSO 569/13 0,00 82,01

SUBVENÇÕES/CONVENIOS - PMSJRIOPRETO/ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 15/17 0,00 1.728.793,03
TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 04/18 - ELDORADO 1.222.140,48 938.258,91
TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 05/18 - PINHEIRINHO 711.768,88 518.951,09
TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 06/18 - TALHADO 545.853,78 393.936,26
TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 07/18 - VILA MAYOR 495.506,58 321.800,54
TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 08/18 - NUNES 667.534,70 457.621,49
TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 023/2019 - SEDE 587.672,52 0,00

BRUTO DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS 7.521,45 59.173,49
LIQUIDO DE CONVENIOS E SUBVENÇÕES 4.230.476,94 4.359.361,32

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS COM PROGRAMAS NA AREA DE EDUCAÇÃO

DESPESAS OPERACIONAIS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 15/17 0,00 (1.492.302,71)
DESPESAS COM PESSOAL - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 15/17 0,00 (256.165,81)
DESPESAS FINANCEIRAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 15/17 0,00 (2.826,02)
RECEITA FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 15/17 0,00 6.345,50

DESPESAS OPERACIONAIS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 04/18 - ELDORADO (348.631,85) (200.229,45)
DESPESAS COM PESSOAL - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 04/18 - ELDORADO (851.798,80) (792.097,10)
DESPESAS FINANCEIRAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 04/18 - ELDORADO 0,00 (896,59)
RECEITA FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 04/18 - ELDORADO 2.386,50 2.557,42

DESPESAS OPERACIONAIS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 05/18 - PINHEIRINHO (208.799,35) (112.227,28)
DESPESAS COM PESSOAL - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 05/18 - PINHEIRINHO (490.695,14) (448.567,58)
DESPESAS FINANCEIRAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 05/18 - PINHEIRINHO 0,00 (499,41)
RECEITA FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 05/18 - PINHEIRINHO 1.490,46 1.550,22

DESPESAS OPERACIONAIS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 06/18 - TALHADO (182.783,73) (102.451,50)
DESPESAS COM PESSOAL - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 06/18 - TALHADO (359.781,47) (328.725,80)
DESPESAS FINANCEIRAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 06/18 - TALHADO 0,00 (401,42)
RECEITA FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 06/18 - TALHADO 1.021,65 1.180,27

DESPESAS OPERACIONAIS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 07/18 - VILA MAYOR (147.231,52) (74.449,39)
DESPESAS COM PESSOAL - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 07/18 - VILA MAYOR (356.994,09) (274.076,11)
DESPESAS FINANCEIRAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 07/18 - VILA MAYOR 0,00 (310,75)
RECEITA FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 07/18 - VILA MAYOR 949,14 1.011,57

DESPESAS OPERACIONAIS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 08/18 - NUNES (241.446,37) (108.724,66)
DESPESAS COM PESSOAL - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 08/18 - NUNES (431.491,81) (368.117,55)
DESPESAS FINANCEIRAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 08/18 - NUNES 0,00 (561,77)
RECEITA FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 08/18 - NUNES 1.331,29 2.119,74

DESPESAS OPERACIONAIS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 023/2019 - SEDE (285.064,66) 0,00
DESPESAS COM PESSOAL - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 023/2019 - SEDE (289.102,01) 0,00
DESPESAS FINANCEIRAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 023/2019 - SEDE 0,00 0,00
RECEITA FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 023/2019 - SEDE 1.177,28 0,00
Demonstrativo de Superavit/ Deficit do Exercício (Valores Expressos em Reais)
Empresa: ASSOCIACAO PARAISO (78)
CNPJ/MF: 02.723.572/0001-24
End..: Rua ELIAS TARRAF 990 -PQ. RES. DOM LAFAIETE LIBÂNIO - CEP: 15046-010 
Município: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO UF:    SP Emitido em: 31/12/2019
Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2019

2019 2018
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS COM RECURSOS PROPRIOS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
DESPESAS OPERACIONAIS (156.875,41) (55.790,09)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS 0,00 0,00
DESPESAS FINANCEIRAS (6.254,21) (6.918,89)
DESPESAS COM PESSOAL (24.854,74) (4.517,02)
RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 29,90
RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 30.061,48

RESULTADO OPERACIONAL (135.450,45) (167.465,99)

DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 1.312,63
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 (358,20)

RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO (135.450,45) (166.511,56)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
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