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Justiça do 
Trabalho 
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audiências 
virtuais 
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Santa Casa tem 28% das UTIs 
com pacientes do Covid-19
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Síndrome gripal é responsável por mais 
de 33% das notificações para coronavírus

QUATRO VEZES MAIS DO QUE EM 2019

O secretário de saúde de Rio Preto, Aldenis Borim, chamou a atenção para o número de casos de Síndrome Res-
piratória Aguda Grave (SRAG). “Comparando com a quantidade de casos em 2019, no mesmo período, temos hoje 
quatro vezes mais casos de SRAG do que no ano passado”, destacou.                                                        Pág. A5

Venda de ovos 
de Páscoa cai 
até 70% para 
autônomos
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Acusado de 
roubar três 

postos é preso 
dentro de casa
Investigadores da Deic (Di-

visão de Investigações sobre 
Crimes contra o Patrimônio) 
prenderam, na tarde desta 
quarta-feira, um jovem de 22 
anos, que confessou ter rou-
bado pelo menos três postos 
de combustíveis em Rio Preto. 
O último crime aconteceu, an-
teontem, no Eldorado. O sus-
peito estava em sua residência 
quando foi capturado. Pág. A6

Quarentena reduz a poluição do ar em Rio Preto, diz Cetesb
MELHOR PARA RESPIRAR
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Diretoria do HB faz reunião 
on-line com vice-governador
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Nesta terça-feira, pms fizeram um cerco, com apoio do Águia, no bairro Eldorado, na tentativa de localizarem o assaltante

Isabela SAMPAIO

Quarentena não 
deve impedir 
cuidados com 
saúde vascular
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Pandemia faz 1ª 
vítima em Cedral 

e a 6ª entre 
mirassolenses
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Pais de alunos 
continuam a 

receber kits de 
perecíveis hoje
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Acidente na BR 
fere três e 

causa lentidão 
no trânsito
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Bolsonaro 
defende uso 
de cloroquina 
em tratamento

Em pronunciamento na noite 
desta quarta-feira, o presidente 
Jair Bolsonaro afirmou que o 
Brasil irá receber da Índia, até 
sábado (11), matéria-prima 
para produzir a hidroxicloro-
quina, remédio utilizado para 
tratamento experimental da 
covid-19. 

                           Pág. A3

Divulgação



Fundado em 16 de fevereiro de 2004
A serviço da democracia 

Editora DHOJE Rio Preto Ltda 
Redação, Administração, Publicidade e Oficina

Rua Fritz Jacobs, 1448 - Cep 15025-500
São José do Rio Preto - São Paulo 

Fone:(17)33532447

Cidades da região e Distrito 
onde circulam o DHOJE:

São José do Rio Preto, Bady 
Bassitt, Cedral, Mendonça, 

Mirassol, Mirassolândia, 
Nova Granada, Guapiaçu, 

Potirendaba, Tanabi, Ubara-
na, Uchôa, Monte Aprazível

Diretor-Presidente: Edson Paz
Diretora-Geral: Edicleia Batista 

Preço da assinatura
impresso 

Anual:
R$ 245,00 ou 3 x R$ 86,00 

Semestral:
R$ 135,00 ou 6 x R$ 24,00

Trimestral: 
R$ 75,00 ou 3 x R$ 27,00

Vendas avulsas:
 R$ 1,50

Telefones:
Recepção: (17) 3353.2447
Redação: (17) 3011.6360

E-mails

Comercial: comercial@dhojeinterior.com.br
Circulação: circulacao@dhoje.com.br
Editais: diario.oficial@dhoje.com.br

Dhoje web
www.dhojeinterior.com.br

A-2 Jornal
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09 de abril de 2020        SAÚDE/OPINIÃO

Todas as atenções 
estão voltadas para a 
Covid-19. As recomenda-
ções ministeriais deter-
minam isolamento social, 
distanciamento popula-
cional, higienização das 
mãos e dos utensílios de 
uso pessoal e o uso de 
máscaras para proteção. 

Apenas médicos e pro-
fissionais da saúde, quan-
do devidamente munidos 
de equipamentos de pro-
teção individual, devem 
expor-se a pacientes com 
sintomas suspeitos ou 
a casos confirmados de 
Covid-19.

A transmissão do vírus 
é rápida, fácil e pode 
ocorrer durante o sim-
ples contato físico. Ainda 
não conhecemos com 
detalhes a evolução e a 
história clínica da infec-
ção provocada pelo novo 
Coronavírus. 

Perspectivas de trata-
mentos existem, porém 
ainda não temos uma 
medicação ou uma vacina 
que extermine o vírus ou 
que pelo menos impeça 

Saúde vascular no período 
de isolamento domiciliar

Divulgação

sua atividade no corpo hu-
mano. Devemos portanto 
mantermo-nos atentos? 
Sim! Entretanto, outras do-
enças vão continuar ocor-
rendo neste momento em 
que todos os olhares estão 
concentrados na Covid-19. 
Isso, com certeza, exigirá 
atenção redobrada com 
nossa saúde!

As doenças do sistema 
circulatório são preocupan-
tes e precisam ser valoriza-
das. Referências médicas 
internacionais alertam para 
o maior risco de trombose 
venosa profunda, embolia 
pulmonar, perda do mem-
bro e infecções associadas 
ao paciente diabético no 
período da quarentena.

Na presença de dor nas 
pernas e inchaço, procure 
atendimento médico. A 
trombose venosa profunda 
é o ponto de partida para 
a embolia pulmonar. Tudo 
começa com dor nas per-
nas e inchaço e o resultado 
final pode ser a internação 
hospitalar ou até mesmo a 
morte súbita. Ninguém de-
seja ser internado em plena 

A transmissão do vírus é rápida, fácil e pode ocorrer 
durante o simples contato físico. Ainda não conhecemos 
com detalhes a evolução e a história clínica da infecção 

provocada pelo novo Coronavírus
“  

”pandemia do novo Coro-
navírus. Estudos já foram 
publicados demonstrando 
a piora clínica significativa 
de pacientes que desenvol-
veram embolia pulmonar 
associada ao Covid-19.

Para os pacientes diabé-
ticos, muita atenção com a 
saúde vascular dos pés. Na 
presença de vermelhidão, 
dor ou secreções procure 
atendimento médico. A 
infecção é mais agressiva 
em diabéticos e geralmente 
exige tratamento cirúrgico. 
A negligência pode resultar 
na perda do pé ou até mes-
mo do membro.

Por fim, com doença 
arterial não se brinca. ‘Má 
circulação’ representa uma 
doença grave que necessita 
acompanhamento médico 
rigoroso. A evolução é tris-

ARTIGO  

Jair MORETTI*

RIOPRETOPREV X CORONAVÍRUS
Parece que foi um vati-

cínio, quando há mais de 
dois anos, resolvemos que 
a RioPretoPrev deveria ser 
totalmente digital.

Seguimos um programa 
lançado pelo Ministério da 
Previdência e perseguimos, 
por todo esse tempo, a im-
plantação do mesmo.

Por conta da nossa efici-
ência chegamos a alcançar 
o segundo lugar, no âmbito 
nacional, categoria grades 
RPPS, PRÊMIO BRASIL RS-
PONSABILIDADE PREVIDEN-
CIÁRIA e em terceiro lugar 
em todo o território nacional, 
prêmio este de boas práticas 
de gestão previdenciária, 
aí englobando, eficiência, 
transparência e gestão.

Imagine como estaríamos 
hoje, não fosse esse grande 
salto em tecnologia.

Temos 1368 aposentados 
e mais 248 beneficiários da 
previdência e como é óbvio, 
todos acima dos 60 anos, 

com poucas exceções.
Na faixa dos 80 a 100 

anos, temos um contingente 
respeitável.

Acreditamos que dentre 
todas as Autarquias e mesmo 
sobre qualquer empresa de 
nossa cidade, somos nós que 
congregamos a maior quan-
tidade de pessoas enquadra-
das no maior contingente de 
risco da cidade.

No entanto, foi possível, 
aumentando os canais de 
atendimento, ampliarmos 
via WhatsApp e e-mail o 
atendimento desse grande 
contingente de pessoas, os 
quais estão nos surpreenden-
do, já que mais de 80% dos 
mesmos estão se utilizando 
dessas ferramentas.

No dia 28 de março de 
2020, quando poderíamos 
estar enfrentando uma ver-
dadeira revolução de pessoas 
buscando informações e seus 
direitos junto a nossa previ-
dência, estamos tranquilos, 
pois, nossos aposentados 
estão com todos seus paga-

mentos rigorosamente em 
dia, creditados em suas res-
pectivas contas e podemos 
fornecer, on line, quaisquer 
informações para tirar dú-
vidas de nossos cidadãos 
aposentados.

E mais, nenhum serviço 
foi interrompido nesse perío-
do, e nem será.

Todos os pedidos de li-
cenças, de afastamentos, 
informações, certidões de 
quaisquer naturezas, estão 
rigorosamente em dia.

Todos os pedidos de apo-
sentadorias, sendo devido, 
foram concedidos com a 
mesma dinâmica que vinha 
sendo antes do evento ‘Co-
ronaVírus’.

Nenhum dos nossos apo-
sentados precisa, hoje, se 
deslocar para a nossa sede 
para obter qualquer tipo de 
informação ou serviço.

Com o afastamento de 
alguns servidores em face da 
idade, gravidez ou qualquer 
comorbidade, passamos a 
despachar no sistema “home 

ofice” há mais de 10 dias, 
inclusive o próprio superin-
tendente, assinando folha de 
pagamento, transferências, 
férias, aplicações financeiras, 
portarias, remanejamento 
de funcionários e quaisquer 
outros problemas que envolve 
funcionalidade.

Acredito que este proble-
ma será resolvido no curto ou 
médio prazo, com o menor 
sacrifício possível da socieda-
de e ao final, como sempre, 
depois de grandes tragédias, 
restará grandes avanços, em 
tecnologia, prevenção e até 
mesmo nos relacionamentos 
humanos.

NÓS DA RIOPRETOPREV 
ESTAMOS: Alertas e con-
fiantes.

*Formado em Direito e 
pós-graduado em Direito 
Civil e Processo Civil pela 
Fadir (atual Unirp). Advo-
gado, foi secretário muni-
cipal de Governo de 2003 
a 2008; presidente da 
Emurb - Empresa Municipal 

de Urbanismo de 2001 a 
novembro 2003 e de 2006 
a 2008; conselheiro da 
Riopretoprev e membro do 
Conselho de Administração 
do Semae - Serviço Muni-
cipal Autônomo de Água e 

Esgoto e coordenador do 
Conselho Estratégico de 
Água e Esgoto, que em 
2004 analisou e indicou o 
melhor sistema de trata-
mento de esgoto para São 
José do Rio Preto.
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te caso a doença não seja 
valorizada. Dor nas pernas, 
dor para caminhar, falta de 
sensibilidade nos pés e pés 
frios são sintomas sugesti-
vos de ‘má circulação’.

A saúde vascular não 
pode esperar a remissão do 
ciclo viral da Covid-19. Es-
teja alerta para os sintomas 
de risco. Na dúvida, procure 
o cirurgião vascular.

 
Prof. Dr. Sthefano Ati-

que Gabriel - Doutor em 
Pesquisa em Cirurgia pela 
Faculdade de Ciências Mé-
dicas da Santa Casa de 
São Paulo, especialista nas 
áreas de Cirurgia Vascular, 
Angiorradiologia e Cirurgia 
Endovascular e coordena-
dor do curso de Medicina da 
União das Faculdades dos 
Grandes Lagos (Unilago).
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O presidente Jair Bolsonaro 
fez um pronunciamento em 
rede nacional de rádio e TV na 
noite desta quarta-feira (8) no 
qual afirmou que o Brasil irá 
receber da Índia, até sábado 
(11), matéria-prima para produ-
zir a hidroxicloroquina, remédio 
utilizado para tratamento ex-
perimental da covid-19 e tam-
bém usado no tratamento de 
doenças como malária, lúpus 
e artrite.

O presidente afirmou que, 
nos últimos 40 dias, após ouvir 
médicos, pesquisadores e che-
fes de Estado, passou a divulgar 
a possibilidade de tratamento 
da covid-19 desde a fase inicial 
da doença.

Bolsonaro citou a conversa 
com o médico cardiologista 
Roberto Kalil que afirmou que 
usou o medicamento e também 
o prescreveu para dezenas 
de pacientes. “Todos estão 
salvos. Disse-me mais: que, 
mesmo não tendo finalizado o 
protocolo de testes, ministrou o 
medicamento agora, para não 
se arrepender no futuro. Essa 
decisão poderá entrar para a 
história como tendo salvo mi-
lhares de vidas no Brasil. Nos-

sos parabéns ao doutor Kalil”, 
comentou.

Empregos

Bolsonaro reafirmou que o 
objetivo principal do governo 
“sempre foi salvar vidas” e, 
após se solidarizar com as famí-
lias de pessoas que morreram 
por causa do novo coronavírus, 
disse que há dois problemas a 
serem resolvidos e que devem 
ser tratados simultaneamente: 
o novo coronavírus e o desem-
prego.

Entre as medidas de es-
tímulo à economia adotadas 
pelo governo, o presidente 
citou o pagamento que come-
ça a ser feito hoje (9) de R$ 
600, por três meses, de auxílio 
emergencial para trabalhadores 
informais, desempregados e 
microempreendedores.

Ele destacou também a isen-
ção do pagamento da conta de 
energia elétrica a 9 milhões de 
famílias beneficiárias da tarifa 
social, também por três meses 
meses, e a liberação de R$ 60 
bilhões de capital de giro para 
pequenas empresas e cons-
trução civil por meio da Caixa 
Econômica Social.

O presidente citou ainda o 

Agência BRASIL

TRATAMENTO EXPERIMENTAL

Deputados e vice-governador se reúnem 
virtualmente com direção do Hospital de Base

Sérgio SAMPAIO

Brasil vai receber matéria-prima para 
hidroxicloroquina, diz Bolsonaro

A 8ª sessão ordinária da 
Câmara de Rio Preto acon-
tece nesta quinta-feira (9) 
após três meses de suspen-
são das atividades do legis-
lativo por conta da pandemia 
de coronavírus (Covid-19). 

A sessão terá a aprecia-
ção de 11 projetos: sendo 
dois de projetos de lei com-
plementar e outros nove 
projetos de lei. 

Os dois PLCs são do Exe-
cutivo e ambos são de inclu-
são de áreas no perímetro 
urbano, a Prefeitura tem 
também na pauta quatro 
PLs sendo dois com temas 
de destaque. Um deles cria 
o Conselho Municipal do 
Trabalho, Emprego e Renda 
e cria o Plano Municipal da 
Infância e Adolescência. 

Os vereadores terão cinco 
projetos de suas autorias 
na ordem do dia, dois deles 
criam restrições para con-
tratação ou recebimento de 
verbas públicas por pessoas 
que foram condenadas por 
terem infringido a Lei Maria 
da Penha. 

O de autoria do vereador 
Jean Dornelas (MDB) proíbe 
a contratação de comissio-
nados por parte da prefeitura 
de condenado, por sua vez 
o projeto do vereador Pedro 
Roberto (Patriota) proíbe o 
pagamento de Auxílio Atleta 
para os condenados pela 
mesma Lei. Outros três pro-
jetos devem também ser 
discutidos sendo dos verea-
dores Renato Pupo (PSDB), 
Jean Charles (MDB) e Paulo 
Pauléra (Progressistas).

A sessão ordinária está 
prevista para acontecer hoje, 
às 17 horas, e será a portas 
fechadas – como já estava 
determinado desde o dia 
17 de março o acesso da 
população à Câmara está 
proibido seguindo orienta-
ções por conta da pandemia 
do Covid-19.

A população poderá 
acompanhar o debate e vo-
tações pela TV Câmara (Net 
canal 4 ou TV aberta 28.1) 
ou pela Rádio Educativa 
(106,7 FM).

Sessões 
Ordinárias 

voltam depois da 
suspensão com 11 
projetos na pauta

Sérgio SAMPAIO

Troca de farpas
A direção do PSOL entrou com ação na Justiça pe-

dindo para que sejam suspensas medidas do prefeito 
Edinho Araújo (MDB), que liberam o funcionamento das 
feiras livres e também de cultos religiosos. Segundo a 
nota, a decisão “é irresponsável e criminosa”, por des-
respeitar orientação da Organização Mundial da Saúde 
e decreto do governo do estado. O vereador Anderson 
Branco (PL) saiu em defesa do prefeito, dizendo que o 
coronavírus já estava propagando e o PSOL promovia 
carnaval na Boa Vista.

Balela
Para político de baixo ca-

libre, não importa se o vírus 
esteja ou não aterrorizando 
o povo. O que interessa é 
explorar a fraqueza do povo 
e ganhar dividendos políti-
cos em cima do vírus, que 
escapou do pobre morcego 
chinês. A conversa de Luiz 
Henrique Mandetta (Saúde), 
que médico não abandona 
paciente, é balela. Bom de 
discurso, ganha notoriedade 
e o DEM já pensa no seu 
nome para Presidência em 
2022. Bolsonaro entrou em 
dividida, em seara que não 
domina, acabou diminuído 
pelo subalterno.

Cadastrou?
O que se mais ouve nas ruas é a palavra ‘cadastrou?’. 

É a preocupação entre eles se conseguiram cadastrar no 
programa do governo federal, que começa a liberar ajuda 
de R$ 600 a partir de hoje, para amenizar os efeitos ne-
gativos do coronavírus. Agora, não basta cadastrar, porque 
haverá cruzamento de dados para identificar quem encaixa 
ou não no programa. O tributarista Ita Adão baixou o apli-
cativo e redistribui para que todos fizessem o mesmo: “É 
uma corrente para facilitar a vida do pessoal”.

Sob controle
O superintendente Jair Moretti, do Riopretoprev (Regime 

Próprio de Previdência Social), disse que a instituição está 
orientando, pelo WhatsApp, os beneficiários neste período 
de pandemia, gerada pelo vírus que veio da China. Moretti 
informou que são 1.368 aposentados e 248 beneficiários 
do regime de previdência, todos com mais de 60 anos, 
faixa etária mais vulnerável ao coronavírus. “Na faixa etária 
de 80 a 100 anos, temos um contingente respeitável e 
todos estão nos surpreendendo”, ponderou.

Solta voz
Liberato Caboclo soltou a voz na noite da última ter-

ça-feira para alegrar os vizinhos, que estão reclusos por 
causa da pandemia provocada pelo coronavírus. Como 
domina muito bem o inglês, o ex-prefeito, da janela do 
seu apartamento, interpretou a música ‘My Way’ (Meu 
Jeito), gravada pelos saudosos cantores Elvis Presley e por 
Frank Sinatra. Caboclo, com seus 82 anos, poderia ir ao 
programa do Ratinho, ‘Dez ou Mil’, para ser testado por 
Décio Piccinini e Arnaldo  Saccomani... não iria fazer feio!

Disponibiliza
A Câmara de Rio Preto vota na sessão de hoje projeto 

do prefeito Edinho Araújo (MDB), que disponibiliza áreas 
para serem vendidas para fins comerciais, espalhadas 
por toda a cidade. O secretário de Governo, Jair Moretti, 
informou que são áreas com metragens entre quatro mil 
e sete mil metros quadrados. As áreas, segundo Moretti, 
têm valor estimado em R$ 10 milhões e só podem ser 
vendidas por meio de licitação. “É por adesão, ou seja, 
o interessado escolhe a área e faz a oferta”, esclareceu.

DC lança
O Democracia Cristã (DC) vai divulgar no próximo do-

mingo o nome do pré-candidato a prefeito, que disputará 
as eleições em outubro. O presidente municipal da sigla, 
Adilson Feliciano, disse que o nome só será divulgado 
durante o evento. “O nome ainda será mantido em se-
gredo, coisas da política”, brincou. Apesar de manter 
segredo, Feliciano antecipou que o pré-candidato, que 
irá representar o DC, vai surpreender o meio político. 
Feliciano segue a estratégia do presidente nacional do 
DC, José Maria Eymael.

saque, previsto para começar 
em junho, de até R$ 1.045 para 
quem tem conta do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS). “Os beneficiários do 
Bolsa Família, que são quase 
60 milhões de pessoas, também 
receberão um abono comple-
mentar do auxílio emergencial”, 
acrescentou.

Isolamento social

Sobre as medidas de isola-
mento social estabelecidas por 
governadores e prefeitos, o pre-
sidente falou que em nenhum 
momento o governo federal foi 
consultado sobre a amplitude ou 
duração das ações. “

Respeito a autonomia dos 
governadores e prefeitos. Muitas 
medidas, de forma restritiva ou 
não, são de responsabilidade 
exclusiva dos mesmos”, com-
pletou. O presidente disse ter 
certeza de “que a grande maio-
ria dos brasileiros quer voltar 
a trabalhar”. “Esta sempre foi 
minha orientação a todos os 
ministros, observadas as nor-
mas do Ministério da Saúde”, 
destacou.

Citando o diretor-geral da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), Tedros Adhanom, Bolso-

O presidente Jair Bolsonaro durante pronunciamento ontem
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O deputado federal Geninho 
Zuliani (DEM) junto com os de-
putados estaduais Itamar Borges 
(MDB) e Carlão Pignatari (PSDB) 
se reuniram nesta quarta-feira, 
dia 8, com o vice-governador Ro-
drigo Garcia (DEM) e a direção 
do Hospital de Base. 

O foco da reunião foi debater 
a reestruturação dos leitos de 
UTI, que deverão ser disponi-
bilizados pelo hospital por ser 
uma referência no interior para 
atender os casos de coronavírus 
(Covid-19) de toda DRS-15 que 
abrange 102 municípios. 

A reunião foi feita virtualmen-
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Peso das 
costas  

A Prefeitura começou a 
entregar ontem alimentos 
perecíveis para as famílias 
dos alunos da rede municipal 
de ensino, que ficaram sem 
merenda. Os kits contêm 
pão, mandioca, alface, la-
ranja e maçã. Os kits com 
alimentos não perecíveis 
foram entregues no mês 
passado. A distribuição ficou 
sob a responsabilidade da 
Secretaria da Agricultura, 
comanda pelo secretário 
Pedro Pezzuto. A entrega dos 
alimentos, segundo um go-
vernista, “tirou um peso das 
costas” do prefeito Edinho 
Araújo (MDB).

te e foram debatidas propostas 
financeiras e credenciamento de 
novos leitos para o HB. As me-
didas aprovadas serão levadas 
para análise do governador de 
São Paulo, João Doria (PSDB). 

“Foi uma reunião muito 
produtiva, onde foi possível 
esclarecer todas as dúvidas. A 
maior preocupação do vice-go-
vernador, neste momento, é em 
deixar a estrutura do HB pronta 
para que nenhuma cidade da 
região tenha falta de leitos de 
UTI”, afirmou Geninho.

Outras duas reuniões já 
foram realizadas para reestru-
turação da saúde regional, uma 

delas aconteceu no último sába-
do (4), com a participação da 
diretoria da Famerp (Faculdade 
de Medicina de rio Preto) e do 
HB, com Dulcimar de Souza e 
Jorge Fares, respectivamente, 
representando cada entidade.  

Na ocasião, estiverem pre-
sentes também o prefeito Edi-
nho Araújo (MDB) e a diretora 
da DRS-15, Silvia Forti. 

A outra reunião se deu na úl-
tima segunda (6), na Prefeitura 
de Rio Preto, com participação 
do provedor da Santa Casa de 
Rio Preto, Nadim Cury, e Frei 
Nélio, que coordena o Hospital 
João Paulo II.

HOJE

REESTRUTURAÇÃO DE LEITOS

Rodrigo Garcia debateu a reestruturação dos leitos do HB

naro disse que as soluções para 
a pandemia variam de país para 
país e ressaltou que os mais 
pobres precisam trabalhar para 
garantir a alimentação. “Os mais 
humildes não podem deixar de 
se locomover para buscar o seu 
pão de cada dia. As consequên-
cias do tratamento não podem 

ser mais danosas que a própria 
doença. O desemprego também 
leva à pobreza, à fome, à mi-
séria, enfim, à própria morte.”

Bolsonaro disse que decide 
as questões de país de ”forma 
ampla” usando a equipe de 
ministros. “Todos devem estar 
sintonizados comigo”, concluiu.
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O NUPEMEC (Núcleo 
Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução 
de Conflitos) e os CEJUS-
Cs (Centros Judiciários 
de Solução de Conflitos 
e Cidadania), vinculados 
ao Tribunal Regional do 
Trabalho da 15ª Região, 
não pararam.

Durante este período 
de isolamento por conta 
do coronavírus (Covid-19) 
houve a necessidade de 
encontrar uma forma de 
não interromper o aten-
dimento e com isso está 
sendo disponibilizado às 
partes interessadas e aos 
advogados audiências 
virtuais. 

Para agilizar o atendi-
mento e os pedidos de 
audiências on-line os 15 
CEJUSCs do Estado de 
São Paulo disponibiliza-
ram e-mails para receber 
pedido – as entidades es-
tão fazendo a triagem dos 
processos e agendando 
as audiências por video-
conferência. O e-mail do 
CONJUSC de Rio Preto é 
cejusc.sjriopreto@trt15.
jus.br .

Em Rio Preto, a primei-
ra audiência virtual acon-
teceu no último dia 1º. 
Em uma semana já foram 
realizadas outras três e 
sete estão pré-agendadas 
para os próximos dias.

O objetivo, segundo 
nota divulgada pelas re-
partições, é ajudar as 
partes a conciliar suas 
desavenças e com essa 
atitude em todo o Esta-
do novos acordos estão 
sendo firmados, valores 

Justiça do Trabalho abre canal para 
partes solicitarem audiências virtuais

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

O governo extinguiu 
o fundo PIS-Pasep e 
autorizou o saque tem-
porário de até R$ 1.045 
do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço 
(FGTS). A Medida Pro-
visória n° 946 foi publi-
cada no Diário Oficial 
da União em edição 
extraordinária na noite 
desta terça-feira (7).

Ao extinguir o Fun-
do dos programas de 
Integração Social (PIS) 
e de Formação do Pa-
trimônio do Servidor 
Público (Pasep), o go-
verno transferiu o seu 
patrimônio para o FGTS. 
A extinção será a partir 
do dia 31 de maio de 
2020.

Governo transfere PIS/Pasep para o 
FGTS e permite saque de R$ 1.045

Brasil registra 800 mortes 
pelo novo coronavírus

O número de mortes de-
correntes do novo coronavírus 
chegou a 800 no Brasil, segundo 
dados divulgados nesta quar-
ta-feira (8) pelo Ministério da 
Saúde. O resultado marca um 
aumento de 20% em relação a 
ontem, quando eram registrados 
667 óbitos.

Entre anteontem e ontem, 
foram 133 novas mortes, o 
maior total desde o início da me-
dição. Na atualização de ontem, 
foram 114 novas mortes. No 
recorte por sexo das pessoas que 
morreram, 59% eram homens e 
41% mulheres. Na distribuição 
por faixa etária, 77% tinham 
acima de 60 anos. Na semana 
passada, esse percentual estava 
em 90%.

Quanto às complicações 

associadas à morte, 336 tinham 
cardiopatia, 240 eram diabé-
ticos, 82 tinham alguma uma 
pneumopatia e 55 experimen-
tavam algum tipo de condição 
neurológica.

São Paulo concentra o maior 
número de pessoas mortas por 
complicações da doença, 428. 
O estado é seguido por Rio de 
Janeiro (106), Pernambuco (46), 
Ceará (43) e Amazonas (30).

Além disso, foram registradas 
mortes no Paraná (17), Santa 
Catarina (15), Bahia (15), Minas 
Gerais (14), Distrito Federal (12), 
Rio Grande do Norte (11), Ma-
ranhão (11), Rio Grande do Sul 
(9), Goiás (7), Espírito Santo (6), 
Pará (6), Piauí (5), Paraíba (4), 
Sergipe (4), Alagoas (2), Mato 
Grosso do Sul (2), Amapá (2), 
Acre (2), Rondônia (1), Roraima 
(1) e Mato Grosso (1).

Agência BRASIL

Sergio SAMPAIO

A primeira audiência virtual na Justiça do Trabalho, em Rio Preto, aconteceu no dia 1º

Profissional manipula teste para novo coronavírus

Novo saque vai  
beneficiar até 60,2 

milhões de trabalhadores
O novo saque do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) de até um salário mínimo 
(R$ 1.045) beneficiará até 60,2 
milhões de trabalhadores, disse 
nesta quarta-feira (8) o secre-
tário de Política Econômica do 
Ministério da Economia, Adolfo 
Sachsida. 

Segundo ele, os trabalhado-
res devem retirar até R$ 36,2 
bilhões nos próximos meses, 
dinheiro que ajudará a econo-
mia em meio à pandemia de 
coronavírus.

De acordo com Sachsida, 
30,7 milhões de trabalhadores 
poderão sacar todo o saldo da 
conta do FGTS. 

Isso elevará para 66 milhões 
o número de trabalhadores bra-
sileiros que irão zerar as contas 
do fundo desde setembro do ano 
passado, quando o governo ins-
tituiu o saque-imediato do FGTS. 

“Estamos devolvendo o dinheiro 
do trabalhador ao trabalhador”, 
disse.

O novo saque beneficiará 
os trabalhadores de menor ren-
da. Segundo o Ministério da 
Economia, R$ 16 bilhões serão 
liberados para 45,5 milhões de 
trabalhadores com até cinco sa-
lários mínimos de saldo no FGTS. 
O dinheiro estará disponível de 15 
de junho a 31 de dezembro e vol-
tará para a conta do fundo, caso 
o trabalhador não faça a retirada.

Diferentemente do saque-i-
mediato, que previa até R$ 998 
por conta ativa ou inativa, o novo 
saque será limitado a R$ 1.045 
por trabalhador, independente-
mente do número de contas que 
ele tenha. 

Quem não fez o saque-ime-
diato até 31 de março deste ano, 
perdeu o prazo. O dinheiro voltou 
para o FGTS, e o trabalhador não 
poderá acumular o direito antigo 
com o valor do novo saque.

Agência BRASIL

Secretário de Política Econômica do Ministério da Eco-
nomia, Adolfo Sachsid

Marcello Casal Jr- Agência BRASIL

FGTS

20% A MAIS 

dos acordos estão sendo 
depositados sendo dispo-
nibilizados às partes e os 
processos não deixar de 
ter seus encaminhamen-
tos legais.

Recomendações re-
cém editadas pelo Con-
selho Superior da Jus-
tiça do Trabalho (CSJT) 
conferem aos CEJUSCs 

competência para atuação 
no âmbito pré-processual 
em conflitos individuais 
relacionados ao contexto 
da situação de pandemia.

Com isso o NUPEMEC 
e os CEJUSCs atuaram na 
elaboração de uma regu-
lamentação procedimental 
básica para a realização 
de audiências on-line em 

conflitos dessa natureza, 
durante o período em que 
vigorar a norma editada 
pelo CSJT. 

“Estamos aqui e a 
postos, à disposição, e 
empenhados na busca 
de meios efetivos para 
alcançar o jurisdicionado, 
onde ele puder estar”, 
finaliza a nota. 

Estamos aqui e a postos, à disposição, e empenhados na 
busca de meios efetivos para alcançar o jurisdicionado, onde 

ele puder estar

“
”

Psol vai à justiça contra 
flexibilização para cultos, feira livre 

e Mercadão durante quarentena 
O Psol de Rio Preto busca 

uma liminar na Justiça para 
suspender trechos da delibera-
ção feita pelo Comitê Gestor de 
Enfrentamento do Coronavírus 
da cidade. 

Os pontos questionados di-
zem respeito a regramento para 
a realização de cultos religiosos 
e os outros dois dizem respeito 
à flexibilização das feiras livres 
e do atendimento no Mercadão.

Segundo Luciana Fontes, 
presidente do partido, o objetivo 
deste mandado de segurança 
com pedido de liminar para 
suspender imediatamente es-
sas deliberações foi motivado 
porque acredita que está sen-
do colocada em risco a saúde 
pública, contrariando todas as 
normas que preveem e indicam 
o isolamento social neste mo-
mento de combate à pandemia 
do coronavírus. 

O pedido inicialmente foi 
analisado pelo juiz da 6ª Vara 
Civil, Marcelo Sabbag, que de-
cidiu redistribuir o mandado de 
segurança proposto pelo Psol.

 O magistrado considerou 
que como na cidade existem as 
Varas Especializadas da Fazenda 
Pública e devem tratar de casos 
que envolvam o chefe do poder 
executivo. 

Com isso o juiz decidiu re-
meter os autos, com urgência, 
ao Cartório Distribuidor para 
imediata redistribuição a uma 
das Varas da Fazenda Pública 
de São José do Rio Preto.

A deliberação do Comitê 
publicada nesta quarta-feira, dia 

8, no Diário Oficial (Jornal Dhoje) 
definiu a forma que os cultos, 
feiras livre e Mercadão devem 
funcionar ou ter suas atividades. 
São elas:

*cultos religiosos: devem 
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 fo-
ram liberados por determinação 
de decreto presidencial e pela 
derrubada de uma liminar no 
Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo. 

*Feiras Livres: o acesso de-
verá acontecer pelas laterais. O 
distanciamento continua sendo 
obrigatório de um cliente para 
o outro de 1,5 metro e de uma 
banca para outra de 2 metros. 

* Mercadão Municipal: 
terá a limitação de 30 clientes 
para a área interna apenas 
para os estabelecimentos que 
foram liberados pelo decreto 
18.741/2020.

A presidente do PSOL escla-
receu que o pedido e suspensão 
da deliberação do Comitê tem o 
objetivo de resguardar o interes-
se público, bem como segundo 
ela cumprir as determinações 
legais, impostas pelos Decretos 
Municipal e Estadual que pre-
veem medidas de quarentena e 
isolamento social.

“Respeitamos a liberdade 
religiosa, bem como a liberda-
de de locomoção e o direito 
ao trabalho, contudo a vida e 
a saúde pública não podem ser 
relativizadas”, salientou Luciana.  

Sérgio SAMPAIO

Divulgação

PEDIDO DE LIMINAR

Agência BRASIL No último dia 3, o 
governo antecipou em 
um mês o prazo final de 
saque do abono salarial 
2019/2020. Inicialmen-
te, esse prazo era 30 de 
junho e passou a ser 29 
de maio deste ano.

A MP diz que “fica 
preservado o patrimônio 
acumulado nas contas 
individuais dos partici-
pantes do Fundo PIS-
-Pasep”. E diz que será 
permitido o saque das 
contas vinculadas indi-
viduais de origem PIS 
ou Pasep mantidas em 
nome do trabalhador.

O agente operador do 
FGTS, a Caixa Econômi-
ca Federal, “cadastrará 
as contas vinculadas de 
titularidade dos partici-

pantes do Fundo PIS-
-Pasep necessárias ao 
recebimento e à indivi-
dualização dos valores 
transferidos, devida-
mente marcadas com 
identificador de origem 
PIS ou Pasep, e definirá 
os padrões e os demais 
procedimentos operacio-
nais para a transferência 
das informações cadas-
trais e financeiras”.

As contas vinculadas 
individuais dos partici-
pantes do Fundo PIS-Pa-
sep, mantidas pelo FGTS 
após a transferência, 
passam a ser remunera-
das pelos mesmos crité-
rios aplicáveis às contas 
vinculadas do FGTS. As 
contas poderão ser livre-
mente movimentadas, a 

qualquer tempo.
A MP também esta-

belece que os recursos 
remanescentes nas 
contas não sacados 
serão tidos por abando-
nados a partir de 1º de 
junho de 2025 e pas-
sarão a ser propriedade 
da União.
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Cetesb registra queda na poluição do 
ar após início do isolamento social

Desde que a quaren-
tena foi implantada no 
estado de São Paulo no 
final do mês de março, 
a Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo 
(Cetesb) está monitoran-
do os índices de poluição 
atmosférica. Na cidade de 
São Paulo já foi constatada 
uma redução de até 50% 
e o mesmo deve acontecer 
em Rio Preto.

“Em função da quaren-
tena estabelecida no Es-
tado de São Paulo, houve 
uma diminuição da circu-
lação de veículos e conse-
quente redução das emis-
sões atmosféricas geradas 
por este tipo de fonte. Pelo 
fato da qualidade do ar 
ser também fortemente 
influenciada pelas condi-
ções meteorológicas de 
dispersão dos poluentes 
é complexo quantificar 
exatamente a contribuição 
da redução atual das ativi-
dades nos níveis qualidade 
do ar, durante o período da 
COVID-19. Desta forma, é 
necessário dispor de um 
período mais extenso de 
dias para obter uma aná-
lise mais conclusiva dos 
impactos advindos da re-
dução das atividades eco-
nômicas e de circulação na 
qualidade do ar em todo o 
Estado, incluindo a região 
de São José do Rio Preto”, 
informou a Cetesb de Rio 
Preto por meio de nota.

De acordo com o cli-
matologista Francisco José 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br Cláudio LAHOS

Qualidade do ar melhorou com menos veículos circulando nas ruas, avenidas e rodovias

Vinicius LIMA

Na região 102 leitos 
e 40 UTI’s já foram 
ocupados

A Santa Casa de São José 
do Rio Preto é o hospital com 
o maior número de leitos ocu-
pados na cidade. De acordo 
com os dados divulgados pela 
Secretaria de Saúde nesta 
quarta-feira (8), a Santa Casa 
conta com sete das 25 vagas 
de  Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) ocupadas por suspeitos de 
coronavírus, correspondendo 
a 28% da capacidade total do 
local. Além da UTI, outras 10 
pessoas estão internadas no 
hospital.

Na região, 102 leitos e 40 
UTI’s já foram ocupados, sendo 
que só em Rio Preto foram 40 
internações e 20 pessoas en-
caminhadas para UTI. Depois 

da Santa Casa, o Hospital de 
Base é o que registra o maior 
número de internações (11, 
sendo oito delas nas UTI’s). Na 
sequência aparecem o Austa 
(seis pessoas internadas, sendo 
duas na UTI), Santa Helena (três 
pessoas internadas), Beneficên-
cia Portuguesa (duas pessoas 
internadas) e IMC (uma pessoa 
na UTI).

O secretário de saúde, Al-
denis Borim, também chamou 
a atenção para o número de 
casos de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG). “Com-
parando com a quantidade de 
casos em 2019 no mesmo pe-
ríodo, temos hoje quatro vezes 
mais casos de SRAG do que no 
ano passado”, destacou.

No total, Rio Preto já confir-
mou 40 casos de coronavírus, 
sendo que dois óbitos já foram 
registrados. Atualmente, 95 
casos e cinco óbitos estão em 
investigação.

Santa Casa tem quase 
30% das UTI’s ocupadas 

por pacientes de Covid-19

Castilho, 39 anos, a me-
lhora na qualidade do ar 
poderá ser notada em 
breve. 

“As mudanças vão 
acontecer gradativamen-

te, principalmente na região 
central da cidade e nas 
rodovias, onde tem maior 
concentração de veículos. 
Mas o principal problema 
de Rio Preto nunca foi a 

concentração de CO2 e 
sim o material particulado 
(MP) que, principalmente 
no período de estiagem, 
favorece as doenças res-
piratórias”, finalizou.

Entrega dos kits de alimentos 
perecíveis continua nesta quinta 

Os pais e responsáveis dos 
mais de 14 mil alunos da rede 
municipal de ensino de Rio 
Preto que se cadastraram para 
receber o Kit de Alimentação 
Escolar durante o período que 
os alunos estiverem com as 
aulas suspensas por conta da 
pandemia de coronavírus (Co-
vid-19) deram início à retirada 
do kit com produtos perecíveis 
nesta quarta-feira, dia 8, e te-
rão até hoje para fazê-lo.

São 14.958 cadastros fei-
tos pelos pais e responsáveis 
dos alunos da rede – são dois 
tipos de kits: um para crianças 
com até 2 anos e outro para 
com alunos com mais de 2 
anos. 

Os kits com alimentos pere-
cíveis serão entregues semanal-
mente durante todo o período de 
suspensão de aulas por conta 
do coronavírus (Covid-19).

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

• Kit 2 (crianças com 
mais de 2 anos): 1 kg comple-
mento de proteína com sassami, 
500 gramas mandioca descas-
cadas embalada a vácuo, frutas: 
3 maçãs e 3 laranjas, um pé de 
alface e 4 pães.

A retirada dos kits para os 
alunos cadastrados continua 
nesta quinta-feira e mais uma 
vez vai acontecer nas escolas 

onde estudam os alunos no 
horário de funcionamento de 
cada unidade escolar. Ao todo, 
são 52 unidades espalhadas por 
toda a cidade.

Em nota, a Secretaria de 
Agricultura infirma que os ali-
mentos que compõem os kits 
de perecíveis irão variar todas 
as semanas, mas manterão a 
qualidade e quantidade que as 
crianças recebiam semanalmen-
te na merenda escolar regular. 

Sérgio SAMPAIO

Pandemia causa queda na 
venda de ovos de Páscoa

Tanto supermercados quan-
to vendedores autônomos so-
freram prejuízos com as vendas 
de ovos de Páscoa neste ano. O 
efeito, causado pela pandemia 
do coronavírus, vai afetar as 
pessoas que esperavam contar 
com uma renda extra neste 
período do ano e pode agravar 
ainda mais a crise econômica 
no país.

A confeiteira Amanda Lucia-
no Joazerio, 34 anos, afirmou 
que teve uma queda de quase 
70% nos pedidos em compara-
ção ao ano passado. 

“Em 2019, eu cheguei a 
produzir 58kg de chocolate. Já 
neste ano não passo de 10kg. 
Clientes que antes encomen-
davam ovos para a família toda 
agora estão comprando só para 
as crianças. Além disso, a maio-

ria desistiu de comprar esse 
ano para poupar o dinheiro”, 
comentou.

tena. “Muitas pessoas que 
antes compravam agora estão 
produzindo, pois estão sem 
trabalhar. Isso traz um impacto 
muito grande no orçamento, 
pois a Páscoa é uma espécie 
de segundo Natal para mim”, 
afirmou.

Os supermercados também 
deverão apresentar queda nas 
vendas deste ano. De acordo 
com a APAS (Associação Pau-
lista de Supermercados). Antes 
da pandemia, o crescimento es-
timado no estado de São Paulo 
era de 2,2%. Agora a expectati-
va é de queda de 8,5%. Ainda 
segundo a APAS, Rio Preto deve 
ter a menor queda dentre as 
principais cidades do estado. 
No levantamento divulgado pela 
entidade, a cidade aparece com 
queda de apenas 0,1%. Já em 
Campinas pode ocorrer a maior 
diminuição com 19,5%.

Vinicius LIMA Divulgação

FATURAMENTO MENOR

Casos de Síndrome 
Gripal correspondem a 
33% das notificações 

para coronavírus

O último boletim epi-
demiológico para o novo 
coronavírus, divulgado na 
manhã desta quarta-feira, 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde de Rio Preto, revelou 
que mais de 33% das noti-
ficações para a doença se 
tratam de casos de Síndrome 
Gripal.

Conforme a atualização, 
em comparação ao dia ante-
rior, a cidade registrou mais 
dois casos, passando de 38 
para 40. Já os descartados, 
aumentaram de 390 para 
426. Enquanto os investiga-
dos caíram de 130 para 95.

Nas últimas 24 horas, as 
confirmações para Síndrome 
Gripal subiram de 95 para 
279.

Houve um aumento de 
187 novos casos de notifi-
cações. Até esta terça-feira 
eram 653 e agora são 840.

Ainda segundo a Pasta, 
há 60 pessoas internadas 
até o momento. Deste total, 
40 estão em enfermarias e 
20 em UTIs (sendo que 12 
testaram positivo para o novo 
coronavírus).

Até o momento, há cinco 
óbitos em investgação em 
Rio Preto. Duas pessoas já 
morreram por causa do Co-
vid-19 no município.

Daniele JAMMAL

DE 95 PARA 279

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 fi-
lhos estudam enquanto as aulas 
estiverem suspensas.  

Os pais ou responsáveis que 
se cadastraram neste segundo 
momento entre os dias 30 de 
março a 24 de abril, estes kits 
serão atendidos no mês de 
maio.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Uso de máscara é recomendado pelas autoridades de saúde

De acordo com Amanda, a 
concorrência também aumen-
tou neste período de quaren-
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 Na tarde desta quar-
ta-feira, policiais da DEIC 
de Rio Preto prenderam 
M.A.F.L. de 22 anos. Ele 
estava sendo investigado 
por ter praticado na úl-
tima semana assaltos a 
postos de combustíveis 
na cidade.

Durante as investiga-
ções, testemunhas apon-
taram características do 
suspeito como, por exem-
plo, possuir tatuagem na 
região do supercilio, que 
ajudaram na identificação 
do averiguado.

Nesta terça-feira, ele 
agiu novamente em um 
posto do bairro Eldorado. 
Após observar o local 
sacou uma arma e anun-
ciou o assalto, subtraindo 
mais de R$ 100 em espé-
cie e fugindo em seguida.

Ante as provas elen-
cadas pela polícia, o de-
legado de polícia que 
preside as investigações 
representou à Justiça 
pela prisão preventiva do 
suspeito, que foi deferida. 
Ele foi capturado em sua 
casa e os investigadores 
localizaram e apreen-
deram um simulacro de 
pistola escondido em 
uma árvore em frente à 
residência.

Indagado a respeito 
dos fatos, confessou que 
era o autor do roubo no 
bairro Eldorado, além de 
ter praticado o mesmo ilí-
cito em postos nos bairros 
Jd. Planalto e Vila Elmaz.

Alegou que é usuário 
de drogas e usava a falsa 
arma para praticar os 
roubos. 

A Polícia Civil acredita 
que ele tenha subtraído 
cerca de R$ 2.000,00 
nos três crimes. O autor 
responderá por roubo 
qualificado e provavel-
mente aguardará julga-
mento recluso no Centro 
de Detenção Provisória 
(CDP).

Deic prende acusado de assaltos 
a postos de combustíveis

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Acidente entre carro e caminhão 
deixa três feridos na BR-153

Um acidente envolvendo 
um carro e um caminhão 
deixou três pessoas 
feridas na tarde desta 
quarta-feira (8), na 
rodovia BR-153, no trecho 
urbano de Rio Preto.
De acordo com 
informações da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), 
o motorista do veículo 
Hyundai C3 que seguia 
pela faixa da direita da 
pista teve um problema 
mecânico e diminuiu a 
velocidade.
O caminhão que vinha 
logo atrás não conseguiu 
frear, bateu na traseira 
do carro e tombou na via. 
Com a colisão, um tampo 
de mesa de vidro se 
quebrou e os estilhaços 
se espalharam pela 
rodovia.

Ainda segundo a PRF, o 
motorista do carro e a 
mãe dele, que estava 
como passageira, tiveram 
ferimentos leves. O 
caminhoneiro também 

teve lesões leves.
Uma parte da rodovia 
ficou interditada por 40 
minutos até a retirada 
dos veículos. O trânsito 
ficou lento.

Anteontem, a PM fez cerco na Região Norte, com apoio de helicóptero, atrás do suspeito

Isabela SAMPAIO

Cedral tem um 
caso positivo 
de Covid-19

Cedral está com um caso 
confirmado, dois descartados 
e dois suspeitos de Corona-
vírus. As informações sâo da 
assessoria de imprensa da 
Prefeitura local.

O caso confirmado trata-se 
de uma paciente de 37 anos, 
enfermeira de dois hospitais 
de Rio Preto.

A notificação foi feita por 
Rio Preto, pois a paciente foi 
atendida em hospital particu-
lar. Ela e o marido estão em 
isolamento domiciliar e assin-
tomáticos. O marido também 
fez o teste, mas ainda não 
saiu o resultado.

Os dois casos suspeitos 
são de mulheres, sendo uma 
profissional de saúde de Rio 

Preto e a outra profissional de 
saúde de Cedral.

Ambas estão bem e foram 
colocadas em isolamento. A 
idade ainda não foi divulgada 
pelo fato delas terem sido 
atendidas em Rio Preto, mas 
têm menos de 60 anos.

Isabela MARTINS

A Secretaria de Saúde de 
Olímpia informou através do 
boletim diário que nesta quar-
ta-feira, dia 8l, recebeu do Ins-
tituto Adolfo Lutz (IAL) o resul-
tado negativo para Covid-19 de 
dois pacientes suspeitos, sendo 
de uma mulher de 57 anos e de 
um homem de 39 anos.

Com esses casos descarta-
dos, o município mantém três 
casos confirmados por labora-
tório particular e 12 suspeitos 
em investigação, sendo que 
não foi registrada nenhuma 
nova notificação nas últimas 
24 horas. Cabe ressaltar que a 
Vigilância Epidemiológica conti-
nua monitorando os pacientes 
suspeitos.

No total, são onze mulheres 
de 27, 30, 33, 35, 36, 38, 
54, 59, 63, 78 e 85 anos, e 
um rapaz de 29 anos. Todos 
passam bem e permanecem 
em isolamento, aguardando os 
resultados.

Saúde descarta 
mais duas suspeitas 

em Olímpia

Divulgação

A Prefeitura de Olímpia divul-
gou nesta última segunda-feira, 
dia 6, novas medidas da Covid-19 
com orientações ao comércio e 
atendimento a ‘portas fechadas’.

Desta vez, o período de qua-
rentena contará com novas orien-
tações para que comerciantes e 
empresários possam, na medida 
do que for possível, exercerem 
seus serviços. A intenção principal 
é focar no atendimento individu-
alizado para minimizar os riscos 
de contaminação e oferecer os 
serviços com mais segurança.

Assim, a primeira alteração é 
a autorização para abertura das 
lojas de autopeças e acessórios, 
regulamentado pelo Decreto 
7.754/2020. Desta forma, o novo 
segmento passa a poder operar 
com atendimento presencial 
juntamente com as atividades li-
beradas anteriormente, nas áreas 
de saúde, alimentação, agrope-
cuária, construção civil e lojas 
de material em geral, serviços 
mecânicos, abastecimento básico 
(água mineral, combustível, gás), 
entre outras.

Cunha libera abertura 
de loja de autopeças 

e acessórios

Rodoviários apreendem tonelada de 
maconha em fundo falso de caminhão

Aproximadamente uma tone-
lada de maconha, escondida no 
fundo falso na carroceria de um 
caminhão frigorífico, de placas de 
Campo Grande/MS, foi apreendi-
da por volta as 16 horas desta 
terça-feira, durante fiscalização 
de rotina.

A abordagem aconteceu na 
frente da base operacional da 
Polícia Militar Rodoviária de Rio 
Preto, no quilômetro 443 da ro-
dovia Washington Luís (SP-310).

Como o motorista, de 30 

anos, proprietário do veículo, 
respondeu a perguntas de forma 
contraditória e demonstrou nervo-
sismo, os rodoviários resolveram 
vistoriar o caminhão, encontrando 
os entorpecentes. Bombeiros fo-
ram acionados para ajudarem na 
retirada do carregamento.

Preso em flagrante por tráfico 
de droga, o acusado foi levado 
até a Central de Flagrantes, 
onde se manteve em silêncio, 
acompanhado de um advogado. 
Ele deve aguardar decisão judi-
cial na carceragem da DIG/Deic 
rio-pretense.

Daniele JAMMAL

TRÂNSITO FICOU LENTO

EM 15 DIAS

REGIÃO 

Dona de casa escapa de estupro 
ao afirmar ter o vírus HIV

Uma dona de casa, de 41 
anos, procurou a Central de 
Flagrantes de Rio Preto no final 
da tarde desta terça-feira para 
denunciar ter sido vítima de uma 
tentativa de estupro, no último 
dia 28.

O acusado, segundo ela, é 
um vizinho, que desde o aten-
tado a vem ameaçando. À polí-
cia, a mulher disse que estava 
tomando banho em casa quando 
ouviu baterem no portão.

Ao ir ver quem era reconhe-
ceu o morador da mesma rua 
que alegou que estava com dor 

e queria saber se ela tinha como 
lhe dar um remédio.

Em seguida, o acusado teria 
empurrado o portão e tentado 
tirar a sua roupa. A vítima afir-
mou que só conseguiu se livrar 
do agressor ao dizer que tinha 
o vírus HIV.

Desde então, segundo a 
dona de casa, o homem passou 
a lhe perseguir, passando com 
frequência na frente de sua 
residência, no bairro Lealdade.

O suspeito, de acordo com o 
registro policial, é casado. Caso 
está sendo investigado pela 
Delegacia de Defesa da Mulher 
(DDM) rio-pretense.

Daniele JAMMAL

Aglomeração na Praça Cívica termina 
com apreensão de crack e prisão

Ao avistar uma aglomeração 
de pessoas na Praça Cívica, na 
área central de Rio Preto, por vol-
ta das 18h35 desta quarta-feira, 
o que está proibido por causa da 
quarentena do coronavírus, uma 
equipe da Guarda Civil Municipal 
decidiu fazer a abordagem.

Com a aproximação da via-
tura, o grupo se dispersou e 
apenas uma desempregada, de 
18 anos, moradora no Jardim 
Marajó, e uma adolescente, de 
15, residente no Eldorado, que 
estavam no centro dos popula-
res, ficaram.

Durante revista, foram apre-
endidos R$ 165 em dinheiro, 16 
pedras de crack e uma porção 
de maconha com a jovem. Já 
com a menor, nada de ilícito foi 
encontrado.

À GCM, elas afirmaram ser 
amigas, pois a maior já se rela-
cionou amorosamente com um 
tio da adolescente.

Nenhuma das duas possui 
passagem anterior pela polícia. 
A estudante negou participação 
no tráfico.

Na Central em Flagrantes, a 
prisão da desempregada foi con-
firmada. Já a menor foi liberada 
para sua mãe.

Daniele JAMMAL

Vinícius LOPES

Vigilância Sanitária multa 66 estabelecimentos em Rio Preto

Do dia 24 ao dia 8 de abril, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde, por meio da Vigilância 
Sanitária, autuou 66 estabele-
cimentos que descumpriram o 
decreto nº 18.571, de 24 de 
março de 2020, sendo:

9 pet shops
9 restaurante e lanchonete 
8 supermercados
3 indústrias 
2 papelarias
4 bancos
2 distribuidoras de bebidas
1 imobiliária 
2 autopeças

1 igreja evangélica
1 clube 
1 transportadora 
1 loja de suplementos ali-

mentares 
1 clínica odontológica 
1 comércio varejista de 

brinquedos
1 comércio varejista de 

peças 
1 comércio de material hos-

pitalar
1 comércio de material de 

construção
1 comércio de material de 

limpeza
1 ambulante
1 comércio de bebidas

Da REDAÇÃO 1 serviço de impressão e 
cópia

1 tabelião de notas
1 lava jato
1 atividade de teleatendi-

mento
1 financeira
1 salão de beleza
1 fábrica de laticínios

1 comércio de artigos fo-
tográficos 

1 comércio varejista de 
produtos alimentícios

1 farmácia 
1 açougue
1 copiadora
1 floricultura
1 posto de combustível

Mirassol confirma 
sexto paciente com

coronavírus

A Prefeitura de Miras-
sol, por meio da Vigilância 
Epidemiológica do De-
partamento de Saúde, 
informou que foi confirma-
do o 6º caso positivo de 
Coronavírus (Covid-19) no 
município.

Trata-se de um homem 
de 81 anos que procurou 
a UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento)apresentan-
do febre, tosse e falta de 
ar, no último sábado, dia 
4. 

Devido à idade avan-
çada e ao quadro clínico, 
no mesmo dia, ele foi 
encaminhado para o HB 
(Hospital de Base), em 
São José do Rio Preto, 

onde permanece internado 
em isolamento.

Com mais esse caso 
positivo, o município con-
tabiliza 58 notificações, 6 
positivos, 25 negativos e 
27 aguardando resultado.

A Prefeitura reforça a 
necessidade da popula-
ção verificar o decreto nº 
5.637 que trata da prorro-
gação da quarentena até o 
dia 22 de abril e continuar 
mantendo o isolamento 
social.

É preciso também que 
não haja nenhum tipo de 
aglomeração em nenhum 
local da cidade, seguindo 
todas as recomendações 
das autoridades de saúde 
para que não ocorra a dis-
seminação do vírus.

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM
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EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 16/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: CONTSTRUTORA MOLINA JOSÉ BONIFÁCIO 
LTDA – EPP
CNPJ sob nº 03.067.125/0001-27
OBJETO Contratação de empresa especializada para construção 
de Unidade de Saúde no distrito de Junqueira.
VALOR GLOBAL de R$180.513,36 (cento e oitenta mil quinhentos 
e treze reais e trinta e seis centavos)
VIGENCIA: 27/03/2020 a 27/03/2021
Monte Aprazível, 27 de Março de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

Empresa:

C.N.P.J.: 45.109.212/0001-40

Folha: 0001

Número livro: 0020

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2019

Descrição

BALANÇO PATRIMONIAL

2018

31/12/2018

2019

31/12/2019

ATIVO 1.338.289,56D 1.541.452,89D

CIRCULANTE 15.454,97C 197.634,43D

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 15.635,06C 62.539,16D

CAIXA 146,23D 124,35D

CAIXA 146,23D 124,35D

BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES 15.888,09C 7.096,45D

BANCO SANTANDER AG. 0771 C/C 130002331 0,00 2,50D

BANCO SICREDI COOP. 3003 C/C 02710-3 15.888,09C 1.636,94D

BANCO SICREDI COOP. 3003 C/C 03831-8 0,00 5.457,01D

APL. FIN. DE LIQ. IMEDIATA – REC. LIVRE 0,00 47.539,12D

BANCO SICREDI COOP. 3003 C/A 03831-8 0,00 47.539,12D

APL. FIN. DE LIQ. IMEDIATA –REC. C/RESTRIÇÕES 106,80D 7.779,24D

BB AG. 1510-5 C/A 50439-4 106,80D 7.779,24D

CRÉDITOS 180,09D 135.095,27D

ADIANTAMENTOS DE TRIBUTOS 178,53D 216,98D

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE S/ FÉRIAS 178,53D 216,98D

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 0,00 6.188,95D

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 0,00 6.101,41D

CONVÊNIO FARMÁCIA/ FUNCIONÁRIOS 0,00 87,54D

CRÉD. TRIBUT. A SEREM COMP. OU RESSARCIDOS 1,56D 0,95D

INSS A RECUPERAR 1,56D 0,95D

DESPESAS ANTECIPADAS 0,00 771,21D

PRÊMIO DE SEGURO 0,00 771,21D

ISENÇÃO - RENÚNCIA FISCAL 0,00 127.917,18D

PREVIDÊNCIA SOCIAL - RENÚNCIA FISCAL 0,00 127.917,18D

ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.353.744,53D 1.343.818,46D

INVESTIMENTOS 4.037,77D 3.877,77D

INVESTIMENTOS 4.037,77D 3.877,77D

COTAS DE CAPITAL - SICREDI 4.037,77D 3.877,77D

IMOBILIZADO 1.602.999,99D 1.573.424,79D

IMOBILIZADO 1.602.999,99D 1.573.424,79D

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 113.740,81D 112.063,81D

BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES 26.999,00D 26.999,00D

VEÍCULOS 62.824,21D 62.824,21D

OBRAS EM ANDAMENTO 1.197.717,27D 1.197.017,27D

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 87.224,84D 76.123,54D

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 42.939,06D 36.516,06D

EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 22.197,81D 22.197,81D

EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA 5.006,59D 5.006,59D

EQUIPAMENTOS DE SOM 11.165,00D 11.165,00D

CONDICIONADORES DE AR 2.783,90D 0,00

PRÉDIOS/ EDIFICAÇÕES 23.511,49D 23.511,49D

TERRENOS 0,01D 0,01D

BENS PARA SORTEIO 6.890,00D 0,00

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 255.156,87C 235.347,74C

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 255.156,87C 235.347,74C

DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS 70.943,81C 59.693,63C

DEPREC. VEÍCULOS 62.824,21C 62.824,21C

DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 77.418,75C 76.123,54C

DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 23.567,77C 19.779,52C

DEPREC. EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 11.907,04C 9.687,25C

DEPREC. EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA 5.006,59C 5.006,59C

DEPREC. EQUIPAMENTOS DE SOM 3.349,50C 2.233,00C

DEPREC. CONDICIONADORES DE AR 139,20C 0,00

INTANGÍVEL 1.863,64D 1.863,64D

INTANGÍVEL 1.863,64D 1.863,64D

MARCAS E PATENTES 746,00D 746,00D

LINHAS TELEFÔNICAS 1.117,64D 1.117,64D

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.338.289,56C 1.541.452,89C

CIRCULANTE 56.603,12C 148.002,56C

Empresa:

C.N.P.J.: 45.109.212/0001-40

Folha: 0002

Número livro: 0020

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2019

Descrição

BALANÇO PATRIMONIAL

2018

31/12/2018

2019

31/12/2019

CONTAS A PAGAR 15.531,84C 136.050,61C

OBRIGAÇÕES VINC. AO FORNEC. DE MAT. E SERV. 15.344,98C 5.692,84C

ROMEP ASSIST. TEC. EM RELOGIOS DE PONTO LTDA EPP 0,00 72,00C

IRMANDADE DA STª CASA DE MISERICÓRDIA DE SJRP 0,00 2.575,03C

LIBERTY SEGUROS S/A 0,00 281,42C

CDBC PAPELARIA LTDA 0,00 233,60C

UNIODONTO DE SJRP COOP. DE TRABALHO 0,00 400,12C

SERDAL ATACADAO DE PAPELARIA LTDA 0,00 689,40C

BARCHA & BARCHA LTDA 194,80C 189,97C

MATHEUS CESTARI MAGALHAES ME 0,00 150,00C

DROGAN DROGARIAS LTDA 323,77C 941,40C

GUILHERME A DE SOUZA DISTR DE PAPELARIA 0,00 159,90C

SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CAD E COB EIRELI 3.980,61C 0,00

C. R. CUBAS INFORMATICA - ME 538,00C 0,00

ESCRITÓRIO CONTÁBIL JURKOVICH LTDA 7.494,00C 0,00

LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME 160,00C 0,00

RIO PRETO SEGURANÇA EIRELI 2.653,80C 0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – RENÚNCIA FISCAL 0,00 127.917,18C

PREVIDÊNCIA SOCIAL– RENÚNCIA FISCAL 0,00 127.917,18C

CONSIGNAÇÕES VINC. A FOLHA DE PAGAMENTO 186,86C 2.440,59C

PREVIDÊNCIA SOCIAL – EMPREGADOS 0,00 1.927,29C

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE – EMPREGADOS 0,00 308,10C

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER 186,86C 194,36C

CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER 0,00 10,84C

PROVISÕES 40.964,48C 4.339,13C

PROVISÕES TRABALHISTAS 40.964,48C 4.339,13C

PROVISÃO DE FÉRIAS 40.964,48C 4.339,13C

SUBVENÇÕES E DOAÇÕES 106,80C 7.584,24C

SUBVENÇÕES 106,80C 7.584,24C

TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N° 002/2018 - RM 106,80C 7.584,24C

OUTRAS OBRIGAÇÕES 0,00 28,58C

OUTRAS OBRIGAÇÕES 0,00 28,58C

DESCONTO INDEVIDO 0,00 28,58C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.281.686,44C 1.393.450,33C

PATRIMÔNIO SOCIAL 1.281.703,99C 1.393.450,33C

PATRIMÔNIO SOCIAL 1.281.703,99C 1.393.450,33C

RESULTADOS ACUMULADOS 1.281.703,99C 1.393.450,33C

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 17,55D 0,00

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 17,55D 0,00

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 17,55D 0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 
1.338.289,56 (um milhão trezentos e trinta e oito mil duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos)

_______________________________________
JOSÉ CARLOS AFONSO CUGINOTTI
PRESIDENTE
CPF: 045.312.508-50

_______________________________________
LUIZ HENRIQUE JURKOVICH
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP117234/O-1
CPF: 888.814.588-53

45.109.212/0001-40

2019 2018

2.750,01
67.785,74
3.850,00

103.615,68 94.217,00
1.000,00

215.663,03

21.008,39
18.050,75

328.133,78

776.200,49 752.458,70

(277.336,09)

(61.208,51)

(177,34)

453,85

(306.833,08)

(179.938,52)
(743,33)

(26.260,81)

(248,48)

(13.309,09)

9.320,46

(149.036,990) (103.822,24)

(150,08)

37.198,65
92,00 20.341,33

(111.746,34) (83.630,99)

Empresa: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA Folha: 0003
C.N.P.J.: 0020Número livro:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019
Descrição

RECEITA DE DOAÇÕES
DOAÇÕES P.F. 19.066,25

RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA
PATROCÍNIO

DOAÇÕES P.J. 15.270,00
DOAÇÕES ANÔNIMAS 1.034,00
DOAÇÕES NF PAULISTA 12.527,24

DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS 
REMUN. DE PESSOAL C/ VÍNC. EMPREGATÍCIO (251.311,98)

ENCARGOS SOCIAIS (6.339,45)
PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS

DESPESAS FINANCEIRAS -  SMTE Nº 002/2018- RM

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETOS 389,94

BENEF. A PESSOAL COM VÍNC. EMPREGATÍCIO (72.422,62)
ENCARGOS SOCIAIS (20.183,17)
REMUN. DE PESSOAL S/ VÍNC. EMPREGATÍCIO (25.423,51)
SERVIÇOS (4.920,86)
MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (16.091,65)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (10.867,51)
APOIO ADMINISTRATIVO (158.316,51)

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (19.809,13)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS (16,21)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS (1.339,67)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS (446,50)
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS FINANCEIRAS (5.979,84)
RECEITAS FINANCEIRAS
REND. DE APL. FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS 460,62
REND. DE APL. POUPANÇA - RECURSOS PRÓPRIOS 399,82
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

DESCONTOS OBTIDOS 28,53

RESULTADO OPERACIONAL

                                        

DÉFICIT  DO EXERCÍCIO

_______________________________________

JOSÉ CARLOS AFONSO CUGINOTTI

PRESIDENTE

CPF: 045.312.508-50

_______________________________________

LUIZ HENRIQUE JURKOVICH

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP117234/O-1

CPF: 888.814.588-53

PROCESSO DIGITAL N°: 0000238-81.2019.8.26.0154

RECEITA DE SUBVENÇOES - SMTE Nº 002/2018- RM 
TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE N° 002/2018 - RM 311.127,84
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA
                                        
SUPERÁVIT BRUTO
                                        

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA - ME

DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL - SMTE Nº 002/2018- RM 
REMUN. DE PESSOAL C/ VÍNC. EMPREGATÍCIO (62.382,18)

OUTRAS RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS
TAXA DE UTILIZAÇÃO SALÃO DE FESTAS 600,00
ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁGIO 252.796,92

RECEITAS FINANCEIRAS -  SMTE Nº 002/2018- RM

RECEITAS C/ ALUGUEL 22.692,14
RECEITAS C/ EVENTOS 29.220,45
RECEITAS OPERACIONAIS  LÍQUIDA

(224.663,23)
SERVIÇOS (45.853,20)

CONTRIBUIÇÕES LOJAS MAÇÔNICAS

DESPESAS ADM - TERMO DE COLABORAÇÃO

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
PERDAS DE CAPITAL

REEMBOLSO CONVÊNIOS 8.249,97

DESPESAS FINANCEIRAS (149,17)

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua Santo Antonio, nº 231, Centro, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

RANGEL AUGUSTO DE LIMA MIRON e NICOLE ISABELLA CARDOSO PENA. Ele, brasileiro, 
natural de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, nascido aos dezenove (19) de março de um mil novecentos e 
noventa e seis (1996), com vinte  e quatro (24) anos de idade, agente penitenciário, solteiro, filho de CELSO 
MIRON e de dona FATIMA COLHADO DE LIMA MIRON. Ela, brasileira, natural de São Paulo, Estado de São 
Paulo, nascida aos  vinte e nove (29) de outubro de um mil novecentos e noventa e sete (1997), com vinte  e dois 
(22) anos de idade, do lar, solteira, filha de RICARDO MOTA PENA e de dona GEORGIA DE OLIVEIRA 
CARDOSO.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, oito (08) de abril de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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DiáriodoBob
Palmas para ele. Em tempo de quarentena, o empresário 

Luiz Antonio da Silva (leia-se Mundial Química), além de dar 
folga aos seus funcionários mais idosos, deixou apenas o sufi-
ciente de seus servidores com menos idade, nas quatro lojas de 
atendimento de varejo (abertas) para atender a freguesia, na 
procura de produtos de limpeza - e manteve os preços no pata-
mar pré vírus, dos vasilhames de 5 litros do álcool 70 (comum 
ou Gel) no preço comum de mercado. Questão de ordem. 
Jerryer Nunes, formado em jornalismo pela UNORP, filiado do 
DEM, queria ser candidato a vereador, mas não vai ser mais. 
Mesmo a contragosto, foi obrigado a atender uma exigência de 
um contrato que tem com uma grande empresa de Rio Preto, 
avessa a questões políticas. Nem sempre, em tempos de crise, 
a gente faz o que quer. Economista ou oportunista? Dizem os 
filósofos jogando dama que cada um tem o salário que merece. 
O vereador Gerson Furquim está propondo um projeto de lei para 
reduzir a remuneração mensal dos vereadores para R$ 1.045,00 
(um salário mínimo). Será que o edil, em seu 6º mandato, está 
prognosticando que, como filiado do ‘Podemos’, sua reeleição não 
se repetirá? Cá com os meus botões. Sabia que 2020 não seria 
coisa boa. 20+20= 40tena. Óculos de grau. Óculos que cobre 
a face toda de uma pessoa, ajustável, já testado por médicos do 
Einstein, é a novidade do combate ao coronavírus. Ele foi feito 
por um paciente, está em aprovação pelo FDA (Food and Drug 
Administgration), responsável pela proteção e promoção da saúde 
pública nos Estados Unidos. Só o Carrefour estaria comprando 
20 mil para seus funcionários e o responsável pode entregar 
mil até sexta-feira. A capacidade de produção seria de 2 milhões 
por dia. custo: R$ 5 cada. Ponto e basta!

QUANDO EU CONTAR PARA OS MEUS NETOS O QUE A GENTE VIVEU NESSES 3 
MESES, ELES VÃO FALAR “LÁ VEM O VELHO MENTIROSO”. Sorria, beba muita 

água e seja feliz!

LIZIANI BUSQUETTI 
Lima Dias está aproveitando 
com sua família o ar puro 
de sua fazenda, nesta qua-
rentena, na cidade de Santa 
Albertina.

SE VIVO ESTIVESSE, 
o saudoso cardiologista 
Domingo Marcolino Braile 
completaria 82 anos, ontem. 
Grande homem, deixou sau-
dades.  

 SERVINDO de exemplo. 
Com renda de quase R$ 40 
mil, anônimos empresários 
de Rio Preto fi zeram e en-
tregaram com sucesso no 
fi m de semana 500 kits com 
feijoada, para ajudar o Hos-
pital de Base, na compra de 
materiais hospitalares para 
minimizar a pandemia do 
Coronavírus.

CRISTIANO VERDI e a 
médica Marina Seta Buch-
did aguardam ansiosos o 
nascimento de seu fi lho que 
receberá o nome de Léo, 
primogênito herdeiro do 
casal. É só alegria para os 
avós advogados Eduardo e 
Cecília de Seta Buchdid.   

O MÉDICO JOÃO Gomes 
Netinho, ao lado da esposa 
Alice Netinho e familiares, 
assumiu idade nova terça-
-feira passada. Parabéns 
amigo!

O LIDE FUTURO Rio Pre-
to se reúne nesta quinta-fei-
ra, dia 9, com três importan-
tes empresários da região 
noroeste paulista para um 
encontro virtual.

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlightFrente única
O deputado federal Geninho Zuliani, 
do Democratas, foi quem coordenou a 
conferência com o vice-governador do 
Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, 
direção do Hospital de Base e os 
deputados estaduais Itamar Borges e 
Carlão Pignatari. O principal objetivo 
foi a reestruturação do atendimento 
regional para pacientes com COVID-19. 
O foco é reestruturar e qualificar leitos 
de UTI, de forma que seja possível que o 
HB, que é referência no atendimento no 
interior paulista, esteja preparado para 
atendimento de casos de toda a DRX-
15, a qual engloba 101 municípios e é 
responsável por aproximadamente 1,5 
milhão de habitantes.

A sempre 
elegante 

Ângela Cristina 
Jalles em 

pose especial, 
fotografada por 
Luizinho Bueno   

Danos Irreparáveis
A restrição da atividade econômica por mais de 15 dias pode 
trazer danos irreparáveis à economia e à manutenção dos 
empregos. Entendemos e apoiamos medidas para impedir 
o avanço da Covid-19, mas acreditamos que nos próximos 
dias elas poderão ser conciliadas à volta das atividades 
econômicas, afirma o presidente do LIDE Rio Preto, Marcos 
Scaldelai.

As Valquírias
A ONG Gerando Falcões, parceira do 
Instituto As Valquírias em Rio Preto, 
desenvolveu a ação nacional “Corona 
no Paredão, Fome Não”, no qual cerca 
de mil famílias serão beneficiadas com 
cartões vale-compras no valor de R$ 
100. Os moradores do Jardim Paraíso 
receberam a visita de voluntários do 
Instituto As Valquírias que, desde 
sábado passado, já distribuíram 450 
cartões, atingindo um total de 2.223 
pessoas. As famílias poderão usar 
esse valor para comprar produtos de 
higiene e alimentos em supermercados 
e comércios locais, esse valor será 
reabastecido por três meses seguidos.

Vamos juntos #LutarContraACrise

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp
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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
CONTRATADA: MED CENTER COMERCIAL LTDA
EMPENHO 6653/20
CONTRATADA: DENTAL PRIME PRODUTOS ODONT. MÉDICOS 
E HOSPITALARES EIRELI ME
EMPENHO 6855/20
CONTRATADA: GUSTAVO NICOLINO EPP
EMPENHO 6856/20
CONTRATADA: GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
EMPENHO 6706/20
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
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: ANDERSON ALBERTO ROSATI ME
EMPENHO 5713/20 E 5716/20
CONTRATADA: BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
EMPENHO 5964/20
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
CONTRATADA: ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO 
EM GERAL LTDA
CONTRATO PRE/0184/18
Considerando informações prestadas pelo pela Ger. de Manuten-
ção e Dep. de Obras, bem como, Medição recebida referente o 
mês de Março de 2020, informando que não houve a substituição 
do posto de trabalho pela ausência dos colaboradores. Diante de 
verifi cação que os pagamentos referentes o Vale Alimentação e 
Vale Refeição, foram fi nalizados e depositados em atraso. Conside-
rando os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da 
legalidade e da moralidade administrativa, DECIDO: Com funda-
mento no Artigo 87, inciso II da Lei nº 8.666/93, combinado com a 
cláusula nona, item 9.2, inciso II do contrato, aplico-lhe ao descum-
primento 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 inér-
cia e o não cumprimento do contrato poderão implicar no agravo da 
penalização. SMS ALDENIS BORIM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: WLR CONSTRUCOES E SERVICOS DE LIMPEZA 
EIRELI – CNPJ 26.104.577/0001-37; PROC.12260/19, CONTRATO 
PRE/0225/19. Notifi co o representante legal da empresa supramen-
cionada para se regularizar imediatamente, a contar do recebi-
mento desta, a execução dos serviços contratados, a fi m de dar 
real cumprimento ao processo licitatório, mantendo a conservação 
e qualidade da agua das piscinas municipais, EM ESPECIAL no 
Núcleo do Natalone onde as piscinas apresentaram uma coloração 
esverdeada; o não cumprimento do prazo estabelecido implicará na 
aplicação das penalidades administrativas, bem como a suspensão 
do direito de licitar e contratar com esta administração pelo prazo 
de até 05 anos. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo, apresentar contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. - SMEL.
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de Licitação nº 27/20
Contratada: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDI-
COS E HOSPITALARES LTDA
Objeto: Aquisição de luvas de látex (tamanhos M e P) para enfren-
tamento da emergência de saúde pública de importância internacio-
nal 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 
3º Termo Aditivo Contratual
Concorrência nº 13/18; Contrato nº COC/0011/18
Contratada: Lourdes Cacula da Silva Sorrentno
Fica suspenso pelo prazo de 30 dias, contados de 23/03/2020, o 
contrato supramencionado. SMA. Luis Roberto Thiesi
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Concorrência nº 33/19; Contrato nº COC/0010/20
Contratada: Julio Cesar Ferreira da Silva
Fica suspenso pelo prazo de 30 dias, contados de 23/03/2020, o 
contrato supramencionado. SMA. Luis Roberto Thiesi
EXTRATO
2º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação Nº 07/18; Contrato: DIL/0007/18
Contratada: J.M. Crespo Empreendimento Imobiliários LTDA
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por mais 

12 meses, o prazo de vigência do contrato supramencionado. Gabi-
nete do Prefeito – José Roberto Moreira
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria de Compras e Contratos 
Dispensa De Licitação n° 27/20 
Objeto: Aquisição de luvas de látex (tamanhos M e P) para enfren-
tamento da emergência de saúde pública de importância internacio-
nal decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS”. 
Contratada: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDI-
COS E HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 07.788.510/0001-14 – Em-
penho nº 7593/20 – R$ 687.656,00 – Entrega Imediata
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2020
ATA Nº 0277/20
CONTRATADA: F A GOMES - ME
OBJETO: Fornecimento de roupa de cama, mesa e banho em aten-
dimento às Unidades Escolares – Valor Unitário – Item 05 – R$7,30 
– SME – Sueli Petronilia A. Costa – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 599/2019
ATA Nº 0278/20
CONTRATADA: CIRURGICA OLIMPIO–EIRELI
OBJETO: Fornecimento de material médico hospitalar – Valor Uni-
tário – Item 06 – R$0,73 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2020
ATA Nº 0279/20
CONTRATADA: NADIEL COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais de informática – Valor Unitário 
– Item 07 – R$4,90 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 35/2019
CONTRATO Nº COC/0011/20
CONTRATADA: MONT’S RIO MONTAGEM DE ESTRUTURAS 
METÁLICAS LTDA.
OBJETO: Venda e compra do imóvel constituído pelo lote 10, qua-
dra Q, localizado no Minidistrito Industrial Professor Adail Vetorazzo, 
de propriedade do Município de São José do Rio Preto – Semplan 
– Israel Cestari Júnior - Prazo de vigência: 70 meses – Valor Total 
R$ 317.905,06.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 6474/2020
CONTRATO Nº: DPL/0017/20
CONTRATADA: ASPERJET SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA ME
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção corretiva e preven-
tiva para o sistema de irrigação de mudas produzidas pelo Viveiro 
Municipal - SMAURB – Kátia Regina P. Casemiro - Prazo de vigên-
cia: 12 meses. Valor Total: R$16.981,39.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES
CONCORRÊNCIA Nº 023/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
VISANDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REVITA-
LIZAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO (1ª ETAPA) – SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECO-
NÔMICO - Julgamento da Comissão Municipal de Licitação: Em 
que pese o respeito pelos argumentos trazidos nas razões recur-
sais, face o que consta do parecer técnico da Secretaria Municipal 
de Obras, a Comissão Municipal de Licitações acolhendo integral-
mente esse parecer, o qual é adotado como razões de decidir e 
passa a fazer parte integrante desta decisão, resolve manter os ter-
mos do que foi decidido no julgamento do dia 03/12/2019 (publicado 
na imprensa ofi cial no dia 04/12/2019).   - DESPACHO DA AUTORI-
DADE SUPERIOR: 1 – Analisando os autos, bem como as razões e 
as contrarrazões recursais, acolho e ratifi co integralmente o Parecer 
Técnico da Secretaria Municipal de Obras (fl s. 1401/1402) e a 
decisão da Comissão Municipal de Licitação, utilizando os argu-
mentos neles expostos como razões de decidir, e nego provimento 
ao recurso interposto pela empresa Construtora Alpha Vitória Ltda. 
2- Posto isto, por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegali-
dade HOMOLOGO este procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a favor da empresa vencedora: Constroeste Construtora e 
Participações Ltda. Às formalidades legais. Publique-se para ciên-
cia dos interessados. Jorge Luis de Souza - Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ERRATA DE EDITAL
Concorrência Pública nº 04/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO E IM-
PLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CALÇAMENTO 
E SINALIZAÇÃO VIÁRIA (FASE IV) INTERLIGANDO AVENIDAS 
DE “LINHÃO”, REDE DE ALTA TENSÃO CPFL, CRIANDO UM 
ANEL VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS 
ANEXOS AO EDITAL – SEC. MUN. DE OBRAS. Em atendimento 

ao princípio da isonomia, informamos a todos que foi disponibili-
zado no site desta Prefeitura  Municipal http://www.riopreto.sp.gov.
br/PublicaLicitacao/pages/portal/apresentacao.jsp    “errata” do 
edital a qual fi ca, desde já, fazendo parte integrante do instrumento 
convocatório, sendo válido para todos os efeitos legais o documen-
to original encartado nos autos a disposição dos interessados. Fica 
mantida a data da sessão de entrega e de abertura dos envelopes. 
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 72/2020 – Processo n.º 
1866/2020
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para pres-
tação de serviços de pintura. Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer. Sessão pública realizada on-line com início dia 03/04/2020, 
sendo adjudicado o item à empresa declarada vencedora: ANDER-
SON JOSÉ DA SILVA CONSTRUÇÃO ME item 1. Não houve mani-
festação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponí-
vel no “Portal de Compras – Eloísa Sestini da Cunha - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Cléa Márcia Melara Bernadelli.- Secretária 
Municipal de Esportes e Lazer.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 65/2020 – Processo n.º 
1820/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios 
(abacate, alho e outros) em atendimento as unidades escolares 
da rede municipal de ensino e eventual compra por outros Órgãos 
públicos. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 26/03/2020, sendo 
adjudicado os itens às empresas declaradas vencedoras: MARIO 
DA SILVA RIBEIRO RIBEIRÃO PRETO – ME itens 2, 3 e 5; MM 
BRASIL ALIMENTOS LTDA itens 1, 4 e 6. Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Antonio Pedro Pezzuto Junior.- Secretário 
Municipal de Agricultura e Abastecimento.
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° 
115/2020, PROCESSO 11.290/2020, objetivando o registro de 
preços para aquisição de EPIS para o combate do Vírus COVID-19. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 27/04/2020, às 14:00h. e abertura a partir das 
14:02h. O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.

AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA E HORA 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 109/2020 - Processo 11176/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de pallet de plástico para 
atendimento ao Almoxarifado da Educação e Merenda Escolar. Se-
cretaria Municipal de Educação. Fica redesignada a data e hora de 
abertura da sessão, conforme segue: O recebimento 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 informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 81/2020 – Processo n.º 
1917/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais hidráulicos 
para manutenção e conservação dos locais da Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer. Sessão pública realizada on-line com início 
dia 31/03/2020, sendo adjudicado os itens às empresas declaradas 
vencedoras: C.E. MACEDO E CIA. LTDA. (itens 1, 8, 9, 10, 14, 
18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31 e 32), ELETROCLARA COMÉR-
CIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME (itens 7, 11, 12, 17 
e 35), L.A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E 
CONEXÕES (itens 6, 15, 16, 21, 26, 33, 34, 36 e 37) e TUBOS E 
CONEXOES AMARAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS-
TRUÇÃO LTDA EPP  (itens 19 e 29). Os itens 3 e 4 foram desertos 
e os itens 2, 5, 13 e 23 foram declarados fracassados. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está dis-
ponível no “Portal de Compras – Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Cléa Márcia Melara Bernadelli.- Secretária 
Municipal de Esportes e Lazer.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 54/2020 – Processo n.º 
1478/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de material esportivo 
para atender as competições municipais e eventos. Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer. Sessão pública realizada on-line 
com início dia 26/03/2020, sendo adjudicado os itens às empre-
sas declaradas vencedoras: AMV COMÉRCIO, PROMOÇÕES E 
EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITRAGENS LTDA ME (itens 3, 5, 
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6, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 
33, 34, 41, 43, 44, 45, 47.), AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA. 
– EPP (itens 1, 2, 9, 13, 20, 28, 36, 37, 38, 39, 40), EDUARDO J. 
SANTOS & CIA LTDA (itens 4, 14, 15, 48, 49, 50), O. E. PEREIRA 
BRINQUEDOS (itens 31, 35) e RICARDO SANTORO DE CASTRO 
29132182880  (item 8). Os itens 19, 42 e 46 foram declarados 
fracassados. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Lucia 
Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Cléa Márcia Melara Bernadelli.- Secretária 
Municipal de Esportes e Lazer.

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 
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 
Serviços 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 servi-
dor MARIA FERNANDA BRASIL DE PAULA – ocupante da gratifi ca-
ção por função – INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, nos termos 
do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu 
período de licença prêmio, a partir de 13/04/2020.
PORTARIA N.º 34.076 DE 07 DE ABRIL DE 2020
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) CELESTE ANDRA-
DE TRINCHAO, Professor de Educação Básica - I, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a conclusão do 
procedimento administrativo de readaptação e com fulcro nos arti-
gos 53 e 54 da Lei Complementar n.º 05/90, cumulado com os ar-
tigos 66 e 67 da Lei Complementar n.º 138/01. OUTROSSIM, o(a) 
servidor(a) estatutário(a) deverá ser readaptado(a), passando a 
realizar serviços compatíveis com a limitação que tenha sofrido em 
sua capacidade laborativa, devendo prestar serviços na Secretaria 
Municipal de Educação, podendo ser remanejado(a) de acordo com 
as necessidades da secretaria através de termo de transferência 
interna, pelo período de 01 (um) ano, retroagindo os efeitos desta 
06/04/2020.
PORTARIA N.º 34.077 DE 07 DE ABRIL DE 2020
DESIGNA, ANDRE LUIS SQUIAVETO CABRAL DE MELO para 
substituir o(a) servidor(a) ELIANA APARECIDA NAJEM RACANELI 
– ocupante da função de confi ança gratifi cada – GERENTE NÍVEL 
I – FG.101.2, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 
05/90, enquanto durar seu período de férias, a partir de 09/04/2020.
PORTARIA N.º 34.078 DE 07 DE ABRIL DE 2020
DESIGNA, MARCO AURELIO BELENTANI DE CARVALHO para 
substituir o(a) servidor(a) CELSO HENRIQUE FAZAN BRANCO - 
ocupante da função de confi ança gratifi cada – CHEFE DE DEPAR-
TAMENTO – FG.101.6, nos termos do artigo 68, da Lei Comple-
mentar n.º 05/90, enquanto durar seu período de licença prêmio, a 
partir de 22/04/2020.
PORTARIA N.º 34.079 DE 07 DE ABRIL DE 2020
DESIGNA, MARCIO ROBERTO GAVETTI SEREGNI para substi-
tuir o(a) servidor(a) LUCIANA CRISTINA VALE PELA – ocupante 
da gratifi cação por função – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA 
PROCURADORIA, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar 
n.º 05/90, enquanto durar seu período de licença prêmio, a partir de 
31/03/2020.
PORTARIA N.º 34.081 DE 07 DE ABRIL DE 2020
DESIGNA, o(a) suplente SALETE CRISTINA MARTINS para substi-
tuir o(a) servidor(a) CLAUDIA EUNICE ROSA, Membro da Comis-
são Municipal de Licitação, nomeado(a) pelo Decreto nº 18.497 
de 09 de janeiro de 2020, enquanto durar seu período de licença 
saúde, a partir de 19/03/2020, inclusive.
PORTARIA N.º 34.082 DE 07 DE ABRIL DE 2020
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) SILIENE 
ANTONIA BARRETO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Educação, nos termos do artigo 73 da Lei Complementar n.º 05/90, 
retroagindo os efeitos desta a 03 de abril de 2020.
PORTARIA N.º 34.083 DE 07 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, aos servidores abaixo relacionadas, prêmio por assi-
duidade, conforme Lei Complementar n.º 05/90, artigo 119, com 
nova redação dada pela Lei Complementar n.º 147 de 14/05/2002 e 
nos termos do Decreto nº 16.868 de 30 de agosto de 2013:
ADRIANO DA ROCHA LINDOLFO, Técnico em Enfermagem, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período 
aquisitivo de 02/10/2014 a 30/09/2019 e que deverá ser usufruído 
dentro do período concessivo de 29/03/2020 a 28/09/2024.

ALESSANDRO ROBERTO JAMIL ARABONI, Técnico em Enferma-
gem, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao perí-
odo aquisitivo de 29/11/2011 a 26/11/2016 e que deverá ser usufruí-
do dentro do período concessivo de 11/03/2020 a 25/11/2021.
LAIS ARIANE LAZARO, Agente Administrativo, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 
05/05/2014 a 03/05/2019 e que deverá ser usufruído dentro do 
período concessivo de 29/03/2020 a 05/01/2024.
SILVIO EDUARDO PARO FILHO, Inspetor de Alunos, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo 
de 04/06/2012 a 02/06/2017 e que deverá ser usufruído dentro do 
período concessivo de 19/03/2020 a 06/01/2022.
VIVIANE VOMEIRO LUIZ SOBRINHO, PEB-1, lotado(a) na Se-
cretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo 
de 03/02/2012 a 01/02/2020 e que deverá ser usufruído dentro do 
período concessivo de 02/02/2020 a 01/02/2025.
PORTARIA N.º 34.084 DE 07 DE ABRIL DE 2020
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) ADRIANO 
ROSA, Guarda Municipal, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Trânsito, Transportes e Segurança, nos termos do artigo 73 da Lei 
Complementar n.º 05/90, retroagindo os efeitos desta a 06 de abril 
de 2020.
PORTARIA N.º 34.085 DE 07 DE ABRIL DE 2020
DESIGNA, DEISE CRISTINA VALENTIM BELON para substituir 
o(a) servidor(a) LUCIANA CRISTINA VALE PELA – ocupante da 
gratifi cação por função – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA 
PROCURADORIA, nos termos do artigo 68, da Lei Complemen-
tar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, a partir de 

13/04/2020.
PORTARIA N.º 34.086 DE 07 DE ABRIL DE 2020
DESIGNA, CAROLINA SANTOS COSTA para substituir o(a) 
servidor(a) SELMA MARIA OTTOBONI – ocupante da gratifi cação 
por função – CHEFIA DE SEÇÃO, nos termos do artigo 68, da Lei 
Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, a 
partir de 13/04/2020.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.582
DE 08 DE ABRIL DE 2020.

Declara de interesse público para fi ns de instituição de servidão 
administrativa, os imóveis localizados à Margem Direita do Córrego 
do Morais, objeto das matrículas que relacionam, conforme memo-
riais descritivos, e revoga o Decreto nº 18.172, de 30 de novembro 
de 2018.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidos por lei, art. 64, inciso V e VI, da Lei Orgânica Municipal e 
art. 40, do Decreto-Lei n. 3.365/41;

D E C R E T A:
Art. 1º Ficam declaradas de interesse público para fi ns de institui-
ção de servidão administrativa pelo Serviço Municipal Autônomo de 
Água e Esgoto – SeMAE, visando à construção de interceptores de 
esgoto, as áreas abaixo descritas, conforme segue:
I – Imóvel de propriedade de João Baptista Ferraz Parolari e Outros 
(matrícula 12.965 – 1º C.R.I.), localizada no município e comarca de 
São José do Rio Preto, estado de São Paulo.
“Tem início num ponto localizado a 37,10 metros do ponto de 
divisa comum entre a margem direita do Córrego do Morais e a 
matrícula 35.877; daí segue com rumo de 61°42’33”SE e distância 
de 6,02 metros, confrontando com matrícula 35.877; daí defl ete a 
direita e segue com rumo de 32°22’49”SW e distâncias de 31,86 
metros, confrontando com a matrícula 12.965; daí defl ete a direita 
e segue com o rumo de 59°07’53”NW e 6,00 metros, confrontando 
com a matrícula 13.220; daí defl ete a direita e segue com rumo 
de 32°22’49”NE e distância de 31,58 metros, confrontando com a 
matrícula 12.965, até o ponto de início desta descrição, encerrando 
uma área de 190,32 metros quadrados.”

II - Imóvel de propriedade de Alcides Antonio Barison e Outros, 
(matrícula 13.220 – 1º C.R.I.), localizada no município e comarca de 
São José do Rio Preto, estado de São Paulo.
“Tem início num ponto localizado a 43,33 metros do ponto de divisa 
comum entre a margem direita do Córrego do Morais e a matrícula 
12.965; daí segue com rumo de 59°07’53”SE e distância de 6,00 
metros, confrontando com a matrícula 12.965; daí defl ete a direita 
e segue confrontando com a matrícula 13.220, com os seguintes 
rumos e distâncias: 32°22’49”SW e 11,43 metros; 43°41’20”SW 
e 26,52 metros; daí defl ete a direita e segue com o rumo de 
46°13’34”NW e 6,00 metros confrontando com a matrícula 180.122; 
daí defl ete a direita e segue confrontando com a matrícula 13.220 
com os seguintes rumos e distâncias: 43°41’20”NE e 25,92 metros; 
32°22’49”NE e 10,68 metros; até o ponto de início desta descrição, 
encerrando uma área de 223,68 metros quadrados.”

III - Imóvel de propriedade de Rodobens Negócios Imobiliários S/A 
(matrícula 19.312 – 1º C.R.I.), localizada no município e comarca de 
São José do Rio Preto, estado de São Paulo.
“Tem início num ponto localizado a 35,72 metros do ponto de divisa 
comum da propriedade de Mario Sinhorini (atual matrícula 23.179) 
e com o Córrego do Morais ou da Biluca (atual Córrego Borazinho), 
daí segue no azimute de 48°15’00” e distância de 6,17 metros, 
confrontando com a propriedade de Mario Sinhorini (atual matrícula 
23.179); daí defl ete a direita e segue confrontando com a matrí-
cula 19.312 com os seguintes azimutes e distâncias: 117°06’16” e 
4,24 metros; 113°40’30” e 61,88 metros; 82º53’10” e 45,10 me-
tros; 120°00’44” e 15,63 metros; daí defl ete a direita e segue no 
azimute de 215°51’31” e distância de 6,03 metros, confrontando 
com a matrícula 83.710; daí defl ete a direita e segue confrontando 
com a matrícula 19.312, com os seguintes azimutes e distancias: 
300°00’44” e 13,04 metros; 262°53’10” e 44,74 metros; 293°40’30” 
e 63,71 metros; 297°06’16” e 5,84 metros, até o ponto inicial desta 
descrição encerrando uma área de 762,36 metros quadrados.”

IV - Imóvel de propriedade de Mário Valdecí Sinhorini e Outros 
(matrícula 23.179 – 1º C.R.I.), localizada no município e comarca de 
São José do Rio Preto, estado de São Paulo.
“Tem início num ponto localizado a 50,70 metros do ponto de divisa 
comum entre a propriedade do Condomínio Angelo Sinhorini (atual 
matrícula 73.184) e o Córrego do Morais (atual Córrego Borazinho), 
daí segue com rumo de 48°15’00”NE e distância de 7,45 metros, 
confrontando com a propriedade do Condomínio Angelo Sinhorini 
(atual matrícula 73.184); daí defl ete a direita e segue confrontan-
do com a matrícula 23.179, com os seguintes rumos e distâncias: 
57°57’49”SE e 39,68 metros; 62º53’44’’SE e 86,11 metros; daí 
defl ete a direita e segue com rumo de 48°15’00’’SW e distância de 
6,17 metros, confrontando com a propriedade de Francisco Prudên-
cio e Sebastião Prudêncio (atual matrícula 19.312); daí defl ete a di-
reita e segue confrontando com a matrícula 23.179, com os seguin-
tes rumos e distâncias 62º53’44’’NW e 84,84 metros, 59°58’58’’NW 
e 40,70 metros, até o ponto inicial desta descrição encerrando uma 
área de 782,28 metros quadrados.”

V – Imóvel de propriedade de Luis Antonio Barisan e Outros (matrí-
cula 35.877 – 1º C.R.I.), localizada no município e comarca de São 
José do Rio Preto, estado de São Paulo.
“Tem início num ponto localizado a 35,74 metros do ponto de divisa 
comum entre a margem direita do Córrego do Morais e a matrí-
cula 107.594; daí segue com rumo de 69°57’56”SE e distância de 
6,14 metros, confrontando com a matrícula 107.594; daí defl ete a 
direita e segue com rumo de 32°22’49”SW e distâncias de 35,22 
metros, confrontando com a matrícula 35.877; daí defl ete a direita 
e segue com o rumo de 61°42’33”NW e 6,02 metros, confrontando 
com a matrícula 12.965; daí defl ete a direita e segue com rumo 
de 32°22’49”NE e distância de 34,34 metros, confrontando com a 
matrícula 35.877, até o ponto de início desta descrição, encerrando 
uma área de 208,67 metros quadrados.”

VI - Imóvel de propriedade de Quinta do Golfe Reserva Empreendi-
mento Imobiliário SPE LTDA (matrícula 38.805 – 1º C.R.I.), locali-
zada no município e comarca de São José do Rio Preto, estado de 
São Paulo.
“Tem início num ponto localizado a 67,07 metros do ponto de divisa 
comum entre a propriedade de Elizete Cristina Favaro Tambalo 
e Outros (matrícula 88.824), e a margem direita do Córrego do 
Morais ou da Biluca, daí segue confrontando com o Loteamento 
Residencial Quinta do Golfe 4 (matrícula 38.805), com os seguin-
tes rumos e distancias: 17°12'39"NW e 21,03 metros; 04°24'49"NE 
e 96,64 metros; 00°00'47"NW e 87,16 metros; 28°52'38"NE e 
26,18 metros; 14°06'43"NW e 40,36 metros; 18°17'56"NE e 37,52 
metros; 36°01'16"NE e 93,04 metros; 60°45'01"NE e 74,47 metros; 
27°52'01"NE e 11,99 metros; daí defl ete a direita e segue com rumo 
de 63°59'38"SE e distância de 6,00 metros, confrontando com a 
margem esquerda do Afl uente do Córrego do Morais ou da Biluca 
(atual Córrego Borazinho), tendo como confrontante do outro lado 
a propriedade de Antonio Sinhorini e sua mulher (matrícula 73.184); 

daí defl ete a direita e segue confrontando com o Loteamento 
Residencial Quinta do Golfe 4 (matrícula 38.805), com os seguintes 
rumos e distancias: 27°52'01"SW e 13,96 metros; 60°45'01"SW e 
72,12 metros; 37°26'08"SE e 29,18 metros; 27°33'13"SW e 43,54 
metros; 52°54'53"SE e 8,28 metros; daí defl ete a direita e segue 
com o rumo de 37°05'07"SW e distância de 6,00 metros, con-
frontando com a Estação Elevatória de Esgotos do Loteamento 
Residencial Quinta do Golfe 4; daí defl ete a direita e segue confron-
tando com o Loteamento Residencial Quinta do Golfe 4 (matrícu-
la 38.805), com os seguintes rumos e distancias: 52°54'53"NW 
e 13,48 metros; 27°33'13"NE e 44,79 metros; 37°26'08"NW e 
24,80 metros; 36°01'16"SW e 87,42 metros; 18°17'56"SW e 34,84 
metros; 14°06'43"SE e 40,98 metros; 28°52'38"SW e 27,00 me-
tros; 00°00'47"SE e 85,85 metros; 04°24'49"SW e 95,72 metros; 
17°12'39"SE e 23,13 metros; daí defl ete a direita e segue com o 
rumo de 78°43’50"NW e distância de 6,82 metros, confrontando 
com Elizete Cristina Favaro Tambalo e Outros (matrícula 88.824); 
até o ponto de início desta descrição, encerrando uma área de 
3.420,93 metros quadrados.”

VII – Imóvel objeto de propriedade de Fazenda do Estado de São 
Paulo - matrícula 61.822 – 1º C.R.I., localizada no município e 
comarca de São José do Rio Preto, estado de São Paulo.
“Tem início num ponto localizado a 62,38 metros do ponto de divisa 
comum entre a propriedade do Município de São José do Rio Preto 
(matrícula 79.065) e a margem do Córrego do Messias; daí segue 
confrontando com a margem do Córrego do Messias com o azimu-
te de 122°42’34” e distância de 6,09 metros; daí defl ete a direita 
e segue confrontando com a matrícula 61.822, com os seguintes 
azimutes e distâncias: 202°46'57” e 71,45 metros; 231°07'45” e 
108,24 metros; 201°53'36” e 199,09 metros; 196°50'08” e 100,21 
metros; 209°46'06” e 100,06 metros; 199°12'45” e 102,03 metros; 
191°58'27” e 99,28 metros; 171°46'42” e 96,68 metros; 86°01'06” 
e 92,95 metros; 110°07'36” e 65,16 metros; 112°50'21” e 100,62 
metros; 133°37'41” e 64,89 metros; 137°06'13” e 99,91 metros; 
130°04'33” e 99,26 metros; 109°12'34” e 99,46 metros; 109°48'59” 
e 98,24 metros; 48°34'30” e 42,63 metros; 107°48'28” e 92,72 
metros; 106°31'04” e 81,17 metros; 106°46'15” e 67,58 metros; 
158°59'55” e 101,46 metros; 158°32'58” e 99,99 metros; 158°38'09” 
e 100,02 metros; 159°27'11” e 100,03 metros; 159°45'58” e 99,44 
metros; 138°29'13” e 17,32 metros; daí defl ete a direita e segue 
confrontando com a propriedade do Município de São José do Rio 
Preto (matrícula 126.566), com o azimute de 158°40'36” e distân-
cia de  17,38 metros; daí defl ete a direita e segue confrontando 
com a matrícula 61.822 com os seguintes azimutes e distâncias: 
318°29'13” e 34,76 metros; 339°45'58” e 100,56 metros; 339°27'11” 
e 99,97 metros; 338°38'09” e 99,98 metros; 338°32'58” e 100,01 
metros; 338°59'55” e 98,54 metros; 286°46'15” e 64,62 metros; 
286°31'04” e 81,23 metros; 287°48'28” e 89,38 metros; 228°34'30” 
e 42,77 metros; 289°48'59” e 101,76 metros; 289°12'34” e 100,54 
metros; 310°04'33” e 100,74 metros; 317°06'13” e 100,09 metros; 
313°37'41” e 63,61 metros; 292°50'21” e 99,38 metros; 290°07'36” 
e 63,74 metros; 266°01'06” e 97,25 metros; 351°46'42” e 103,32 
metros; 11°58'27” e 100,72 metros; 19°12'45” e 102,96 metros; 
29°46'06” e 99,94 metros; 16°50'08” e 99,79 metros; 21°53'36” e 
200,91 metros; 51°07'45” e 108,29 metros; 22°46'57” e 70,98 me-
tros; até o ponto de início desta descrição, encerrando uma área de 
14.477,21 metros quadrados.”

VIII – Imóvel objeto de propriedade de MGA Investimentos Imobili-
ários LTDA - matrícula 73.180 – 1º C.R.I., localizada no município e 
comarca de São José do Rio Preto, estado de São Paulo.
“Tem início num ponto localizado a 1,82 metros do ponto de divisa 
comum entre a propriedade do Instituto Penal Agrícola (atual 
matrícula 61.822) e a propriedade de Caetano Sinhorini (atual 
Matrícula 73.181), daí segue confrontando com a matrícula 73.180, 
com os seguintes rumos e distancias: 44°52’45”NE e 27,25 metros; 
26°27’07”NW e 2,12 metros; daí defl ete a direita segue com o rumo 
de 53°55’00”NE e 6,34 metros, confrontando com a propriedade 
de Município de São José do Rio Preto (atual matrícula 126.566); 
daí defl ete a direita e segue confrontando com a matrícula 73.180, 
com os seguintes rumos e distancias: 26°27’07”SE e 8,46 metros; 
44°52’42”SW e 30,99 metros; daí defl ete a direita e segue com 
rumo de 41°45’00”NW e 6,03 metros, confrontando com a proprie-
dade de Caetano Sinhorini (atual Matrícula 73.181), até o ponto 
de início desta descrição, encerrando uma área de 206,46 metros 
quadrados.”

IX – Imóvel objeto de propriedade de MGA Investimentos Imobiliá-
rios LTDA - matrícula 73.181 – 1º C.R.I., localizada no município e 
comarca de São José do Rio Preto, estado de São Paulo.
“Tem início num ponto localizado a 1,82 metros do ponto de divisa 
comum da propriedade de Helio Sinhorini (atual matrícula 73.180), 
com a área do Instituto Penal Agrícola (atual matrícula 61.822), 
daí segue com o rumo de 41°45'00"SE e distância de 6,03 metros, 
confrontando com a propriedade de Helio Sinhorini (atual matrícula 
73.180); daí defl ete a direita e segue confrontando com matrícu-
la 73.181, com os seguintes rumos e distâncias: 44°52'45"SW e 
116,22 metros; 40°46'07"SW e 41,37 metros; daí defl ete a direita 
e segue com rumo de 41°45'00"NW e distância de 6,00 metros, 
confrontando com João Sinhorini (matrícula 73.182); daí defl ete a 
direita segue confrontando com a matrícula 73.181, com os seguin-
tes rumos e distancias: 40°46'07"NE e 41,73 metros; 44°52'45"NE 
e 115,87 metros, até o ponto de início desta descrição, encerrando 
uma área de 945,58 metros quadrados.”

X – Imóvel objeto de propriedade de MGA Investimentos Imobiliá-
rios LTDA - matrícula 73.182 – 1º C.R.I., localizada no município e 
comarca de São José do Rio Preto, estado de São Paulo.
“Tem início num ponto localizado entre a propriedade de José 
Alcindo Prette (matrícula 69.982 – 2º Tem início num ponto locali-
zado a 2,00 metros do ponto de divisa comum entre a propriedade 
de Caetano Sinhorini (atual matrícula 73.181), e a área do Instituto 
Penal Agrícola (atual matrícula 61.822), daí segue com o rumo 
de 41°45'00"SE e distância de 6,00 metros, confrontando com a 
propriedade de Caetano Sinhorini (atual matrícula 73.181); daí 
defl ete a direita e segue com o rumo de 37°52'42"SW e distância 
de 156,90 metros, confrontando com a matrícula 73.182; daí defl ete 
a direita e segue com rumo de 41°45'00"NW e distância de 6,03 
metros, confrontando com José Carlos Sinhorini (atual matrícula 
73.183); daí defl ete a direita segue com o rumo de 37°53'17"NE e 
distância de 156,88 metros, confrontando com a matrícula 73.182, 
até o ponto de início desta descrição, encerrando uma área de 
941,35 metros quadrados.”

XI – Imóvel objeto de propriedade de MGA Investimentos Imobiliá-
rios LTDA - matrícula 73.183 – 1º C.R.I., localizada no município e 
comarca de São José do Rio Preto, estado de São Paulo.
“Tem início num ponto localizado a 2,00 metros do ponto de divisa 
comum entre a propriedade de João Sinhorini (atual matrícu-
la 73.182), e a área do Instituto Penal Agrícola (atual matrícula 
61.822), daí segue com o rumo 41°45'00"SE e distância de 6,03 
metros, confrontando com a propriedade de João Sinhorini (atu-
al matrícula 73.182); daí defl ete a direita e segue com o rumo 
34°12'58"SW e distância de 162,59 metros, confrontando com a 
matrícula 73.183; daí defl ete a direita e segue confrontando com 
Antonio Sinhorini (atual matrícula 73.184); com rumo 41°45’00"NW 
e distância de 6,03 metros, daí defl ete a direita segue com o rumo 
34°12'58"NE e distância de 162,57 metros, confrontando com a 
propriedade de MGA Investimentos Imobiliários LTDA (matrícula 
73.183), até o ponto de início desta descrição, encerrando uma 
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área de 975,76 metros quadrados.”

XII – Imóvel objeto de propriedade de MGA Investimentos Imobiliá-
rios LTDA - matrícula 73.184 – 1º C.R.I., localizada no município e 
comarca de São José do Rio Preto, estado de São Paulo.
SERVIDÃO 1: “Tem início num ponto localizado a 52,93 metros 
do ponto de divisa entre a margem do Córrego do Morais (atu-
al Córrego Borazinho), confrontando pela outra margem com a 
propriedade de Itamar Fabiano (atual matrícula 38.805) e a área do 
Instituto Penal Agrícola (atual matrícula 61.822), daí segue confron-
tando com a matrícula 73.184, com os seguintes rumos e distan-
cias: 27°52'01"NE e 9,20 metros; 67°10’02"NE e 35,87 metros; daí 
defl ete a direita e segue com rumo de 42°07'26"SE e distância de 
6,36 metros, confrontando com a (Área a ser desapropriada); daí 
defl ete a direita e segue confrontando com a matrícula 73.184, com 
os seguintes rumos e distancias: 67°10’02"SW e 35,83 metros; 
27°52'01"SW e 6,86 metros; daí defl ete a direita e segue no rumo 
63°59'38"NW e 6,00 metros confrontando com a margem do Cór-
rego do Morais (atual Córrego Borazinho), confrontando pela outra 
margem com a propriedade de Itamar Fabiano (atual matrícula 
38.805), até o ponto inicial desta descrição, encerrando uma área 
de 263,27 metros quadrados.”

SERVIDÃO 2: “Tem início num ponto localizado a 44,11 metros  
do ponto de divisa entre a propriedade de Mário Sinhorini (atual 
matrícula 23.179) e a margem do Córrego do Morais (atual Cór-
rego Borazinho), daí segue confrontando com a matrícula 73.184, 
com os seguintes rumos e distâncias: 59°58’58"NW e 22,53 
metros; 66°13’10"NW e 6,25 metros; daí defl ete a direita e segue 
confrontando com a (Área a ser desapropriada) com o rumo de 
52°50'25"NE e distância de 11,11 metros; daí defl ete a direita e 
segue confrontando com a matrícula 73.184, com os seguintes 
rumos e distâncias: 55°43’53"SE e 25,38 metros; daí defl ete a 
direita e segue confrontando com a propriedade de Mário Sinhorini 
(atual matrícula 23.179), no rumo 48°15’00"SW e distância de 7,73 
metros, até o ponto inicial desta descrição encerrando uma área de 
236,13 metros quadrados.”

SERVIDÃO 3: “Tem início num ponto localizado a 6,42 metros do 
ponto de divisa comum entre a propriedade de José Carlos Sinhori-
ni (atual matrícula 73.183) e a área do Instituto Penal Agrícola (atu-
al matrícula 61.822), daí segue o rumo de 41°45'00"SE e distância 
de 6,03 metros, confrontando com a propriedade de José Carlos 
Sinhorini (atual matrícula 73.183); daí defl ete a direita e segue con-
frontando com a matrícula 73.184, com os seguintes rumos e dis-
tancias: 34°12'58"SW e 20,74 metros; 11°22'11"SE e 92,44 metros; 
daí defl ete a direita e segue com rumo de 47°24'34"NW e distância 
de 10,20 metros, confrontando com a (Área a ser desapropriada); 
daí defl ete a direita e segue confrontando com a matrícula 73.184 
com os seguintes rumos e distancias: 11°22'11"NW e 86,72 metros; 
34°12'58"NE e 23,84 metros, até o ponto inicial desta descrição, 
encerrando uma área de 671,20 metros quadrados.”

XIII – Imóvel objeto de propriedade de Emaisincorp SJRP 133 
Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA - matrícula 83.710 – 1º 
C.R.I., localizada no município e comarca de São José do Rio Pre-
to, estado de São Paulo.
“Tem início num ponto localizado a 37,48 metros do ponto de divisa 
comum entre a propriedade de Vinicius Mendonça de Oliveira e 
S/M (matrícula 19.312) com o Córrego do Morais ou da Biluca 
(atual Córrego Borazinho), daí segue no rumo 35º51’31”NE e dis-
tância de 6,03 metros, confrontando com a propriedade de Vinicius 
Mendonça de Oliveira e S/M (matrícula 19.312); daí defl ete a direita 
e segue confrontando com a matrícula 83.710 com os seguintes 
rumos e distâncias: 59º59’16”SE e 66,53 metros; 67º19’09”SE e 
44,62 metros; daí defl ete a direita e segue no rumo 19°50’10”SW 
e distância de 6,13 metros, confrontando com a Estrada Municipal  
SJR-351; daí defl ete a direita e segue confrontando com a matrí-
cula 83.710 com os seguintes rumos e distâncias: 67º19’09”NW e 
43,76 metros; 59º59’16”NW e 67,49 metros, até o ponto inicial des-
ta descrição encerrando uma área de 667,20 metros quadrados.”

XIV – Imóvel objeto de propriedade de Elizete Cristina Favaro Tam-
balo e Outros - matrícula 88.824 – 1º C.R.I., localizada no município 
e comarca de São José do Rio Preto, estado de São Paulo.
“Tem início num ponto localizado a 65,33 metros do ponto de 
divisa comum entre a propriedade de Antonio Favaro e Ricardo 
Amadeu (atual Loteamento Residencial Quinta do Golfe 4 - ma-
trícula 38.805) e a margem direita do Córrego da Matinha (atual 
Córrego do Morais), daí segue confrontando com a matrícula 
88.824, com os seguintes rumos e distancias: 17°12'39"SE e 
23,18 metros; 02°35'30"SE e 91,94 metros; 01°06'29"SE e 89,34 
metros; 23°11'56"SE e 36,94 metros; 02°14'56"SE e 91,54 me-
tros; 23°03'15"SE e 78,61 metros; 14°29'17"SE e 66,99 metros; 
43°16'15"SW e 20,21 metros; 13°02'53"SW e 27,26 metros; daí 
defl ete a esquerda e segue com rumo de 57°51’52"SE e distân-
cia de 6,37 metros, confrontando com a propriedade de Pedro 
Biazi (atual matrícula 148.114); daí defl ete a esquerda e segue 
confrontando com a matrícula 88.824, com os seguintes rumos 
e distancias: 13°02'53"NE e 27,76 metros; 43°16'15"NE e 21,89 
metros; 14°29'17"NW e 57,44 metros; 40°18'31"SE e 71,70 
metros; 66°28'20"SE e 84,56 metros; 62°02'12"SE e 39,02 me-
tros; daí defl ete a esquerda e segue com rumo de 61°40’29"NE 
e distância de 7,32 metros confrontando com a propriedade de 
Pedro Biazi (atual matrícula 148.113), daí defl ete a esquerda e 
segue confrontando com a matrícula 88.824, com os seguintes 
rumos e distancias: 62°02'12"NW e 42,80 metros; 66°28'20"NW e 
83,40 metros; 40°18'31"NW e 82,93 metros; 23°03'15"NW e 77,28 
metros; 02°14'56"NW e 91,55 metros; 23°11'56"NW e 36,88 me-
tros; 01°06'29"NW e 88,25 metros; 02°35'30"NW e 92,79 metros; 
17°12'39"NW e 20,54 metros; aí defl ete a esquerda e segue com 
rumo de 78°43’50"NW e distância de 6,90 metros, confrontando 
com a propriedade de Antonio Favaro e Ricardo Amadeu (atual Lo-
teamento Residencial Quinta do Golfe 4 - matrícula 38.805), até o 
ponto de início desta descrição, encerrando uma área de 4.375,74 
metros quadrados.”

XV – Imóvel objeto de propriedade de Antonio Dosualdo e Outro - 
matrícula 91.676 – 1º C.R.I., localizada no município e comarca de 
São José do Rio Preto, estado de São Paulo.
“Tem início num ponto localizado a 88,84 metros do ponto de 
divisa comum entre a propriedade de João Garcia (atual margem 
do Córrego do Morais) e a propriedade de João Martins (atual 
matrícula 142.415), daí segue no rumo de 61°17’18"SE e dis-
tância de 7,45 metros, confrontando com a propriedade de João 
Martins (atual matrícula 142.415); daí defl ete a direita e segue 
confrontando com a matrícula 91.676, com os seguintes rumos 
e distâncias: 07°37'51"SE e 22,69 metros; 11°33'43"SE e 81,89 
metros; 12°54'00"SE e 57,17 metros; 39°59'56"SE e 53,79 metros; 
43°38'47"SE e 77,88 metros; daí defl ete a direita e segue com o 
rumo de  50°45’07"SW e distância de 6,02 metros, confrontando 
com a propriedade de Júlio R. Martins (atual Estrada Municipal 
SJR-010); daí defl ete a direita segue confrontando com a matrícula 
91.676, com os seguintes rumos e distâncias: 43°38'47"NW e 77,61 
metros; 39°59'56"NW e 55,42 metros; 12°54'00"NW e 58,69 me-
tros; 11°33'43"NW e 82,17 metros; 07°37'51"NW e 27,31 metros, 
até o ponto de início desta descrição, encerrando uma área de 
1.783,89 metros quadrados.”

XVI – Imóvel objeto de propriedade de Luca Zuccari Boskovitz e 

Outros - matrícula 107.594 – 1º C.R.I., localizada no município e 
comarca de São José do Rio Preto, estado de São Paulo.
“Tem início num ponto localizado a 31,97 metros do ponto de divisa 
comum entre a margem direita do Córrego do Morais e a matrícula 
148.113; daí segue com rumo de 88°43’53”SE e distância de 6,16 
metros, confrontando com a matrícula 148.113; daí defl ete a direita 
e segue confrontando com a matrícula 107.594, com os seguintes 
rumos e distâncias: 11°44’32”SW e 26,78 metros; 40°25’16”SW 
e 55,10 metros; daí defl ete a direita e segue com o rumo de 
69°57’56”NW e 6,14 metros, confrontando com a matrícula 35.877; 
daí defl ete a direita e segue confrontando com a matrícula 107.594, 
com os seguintes rumos e distâncias: 32°22’49”NE e 3,47 metros; 
40°25’16”NE e 53,98 metros; 11°44’32”NE e 23,81 metros, até o 
ponto de início desta descrição, encerrando uma área de 494,68 
metros quadrados.”

XVII – Imóvel objeto de propriedade de Odete Terezinha Martins 
Ramos e Outros - matrícula 142.415 – 1º C.R.I., localizada no muni-
cípio e comarca de São José do Rio Preto, estado de São Paulo.
“Tem início num ponto localizado a 32,45 metros do ponto de 
divisa comum entre a margem do Córrego Bituca (atual Córrego 
do Morais) e a propriedade de Cecilia Martins Carareto - transcri-
ção 23.614 (atual matrícula 180.122), daí segue com o azimute 
de 109°14’53" e distância de 6,17 metros, confrontando com a 
propriedade de Cecilia Martins Carareto - transcrição 23.614 (atual 
matrícula 180.122); daí defl ete a direita e segue confrontando 
com a matrícula 142.415, com os seguintes azimutes e distâncias: 
185°52'43" e 46,06 metros; 114°39'38" e 34,54 metros; 174°08'14" 
e 41,44 metros; 172°22'09" e 39,69 metros; daí defl ete a direita 
e segue com azimute de 298°40’54" e distância de  7,45 metros, 
confrontando com a propriedade Antonio Dosualdo e Ondina Gan-
dara Dosualdo (atual matrícula 91.676); daí defl ete a direita segue 
confrontando com a matrícula 142.415, com os seguintes azimutes 
e distancias: 298°42'42" e 7,45 metros; 352°22'09" e 35,37 metros; 
354°08'14" e 38,11 metros; 294°39'38" e 35,41 metros; 05°52'43" 
e 51,79 metros, até o ponto de início desta descrição, encerrando 
uma área de 967,23 metros quadrados.”

XVIII – Imóvel objeto de propriedade de Milton Di Biasi e Outros - 
matrícula 148.113 – 1º C.R.I., localizada no município e comarca de 
São José do Rio Preto, estado de São Paulo.
SERVIDÃO 1: “Tem início num ponto localizado a 38,05 metros do 
ponto de divisa comum entre a matrícula 148.113 e a Estrada Muni-
cipal da Matinha (atual Estrada Municipal SJR-351), daí segue com 
azimute de 210°07’55" e distância de 6,06 metros, confrontando 
com a Estrada Municipal da Matinha (atual Estrada Municipal SJR-
351); daí defl ete a direita e segue com o azimute de 297°57’48" e 
distância de 27,70 metros, confrontando com a matrícula 148.113; 
daí defl ete a direita e segue com azimute de 61°40’29” e distância 
de 7,32 metros, confrontando com a matrícula 88.824; daí defl ete 
a direita e segue com azimute de 117°57’48" e distância de 23,93 
metros, confrontando com a matrícula 148.113, até o ponto de início 
desta descrição, encerrando uma área de 154,89 metros quadra-
dos.”
SERVIDÃO 2: “Tem início num ponto localizado a 84,36 metros 
do ponto de divisa comum entre a matrícula 148.144 e a margem 
do Córrego Morais, Piedade, Biluca ou Gariroba (atual Córrego do 
Morais), daí segue com azimute de 62º35’59” e distância de 7,92 
metros; confrontando com a transcrição 58.009 (atual matrícula 
148.114), daí defl ete a direita e segue confrontando com a matrí-
cula 148.113 com os seguintes azimutes e distâncias: 193°23'16" 
e 51,55 metros; 200°38'22" e 46,23 metros; 191°44'32" e 44,81 
metros; daí defl ete a direita e segue com azimute de 268°52'56" 
e distância de 6,15 metros, confrontando com a matrícula 122, 
transcrições 41.053 e 65.750 (atual matrícula 107.594); daí defl ete 
a direita e segue confrontando com a matrícula 148.113 com os se-
guintes azimutes e distâncias: 11°44'32" e 46,65 metros; 20°38'22" 
e 46,32 metros; 13°23'16" e 45,99 metros, até o ponto de início des-
ta descrição, encerrando uma área de 844,66 metros quadrados.”

XIX – Imóvel objeto de propriedade de Milton Di Biasi e Outros - 
matrícula 148.114 – 1º C.R.I., localizada no município e comarca de 
São José do Rio Preto, estado de São Paulo.
“Tem início num ponto localizado a 69,08 metros do ponto de divisa 
comum da propriedade de matrícula 88.824, com o Córrego Morais, 
Piedade, Biluca ou Gariroba (atual Córrego do Morais), daí segue 
com o azimute 122°08’08" e distância de 6,37 metros, confrontando 
com a matrícula 88.824; daí defl ete a direita e segue confrontando 
com a matrícula 148.114)com os seguintes azimutes e distâncias: 
193°02’53" e 69,80 metros; 193°23'16" e 48,65 metros; daí defl ete a 
direita e segue com azimute 242°35'59" e distância de 7,92 metros, 
confrontando com a transcrição 58.008 (atual matrícula 148.113); 
daí defl ete a direita segue confrontando com a matrícula 148.114 
com os seguintes azimutes e distancias: 13°23’16" e 53,81 metros; 
13°02’53" e 71,92 metros, até o ponto de início desta descrição, 
encerrando uma área de 732,53 metros quadrados.”

XX – Imóvel objeto de propriedade de Cecília Martins Carareto - 
matrícula 180.122 – 1º C.R.I., localizada no município e comarca de 
São José do Rio Preto, estado de São Paulo.
“Tem início num ponto localizado a 50,37 metros do ponto de divisa 
comum entre o Córrego do Morais, onde confronta pela outra 
margem com a propriedade de José Garcia e Virmer Garutti, e a 
matrícula 13.220, daí segue com o azimute 133°46’26" e distância 
de 6,00 metros, confrontando com a matrícula 13.220; daí defl ete a 
direita e segue confrontando com a matrícula 180.122, com os se-
guintes azimutes e distâncias: 223°41’20” e 5,97 metros; 196°56'19" 
e 46,29 metros; 203°44'08" e 73,41 metros; 198°47'38" e 46,22 me-
tros; 185°52'43" e 18,47 metros; daí defl ete a direita e segue com o 
azimute 288°39’37" e distância de 6,16 metros, confrontando com 
a matrícula 142.416 (atual matrícula 142.415); daí defl ete a direita 
e segue confrontando com a matrícula 180.122, com os seguin-
tes azimutes e distâncias: 05°52'43" e 18,02 metros; 18°47'38" e 
47,15 metros; 23°44'08" e 73,31 metros; 16°56'19" e 47,36 metros; 
43°41’20” e 7,40 metros, até o ponto de início desta descrição, 
encerrando uma área de 1.151,63 metros quadrados.”
Art. 2º Fica declarada de interesse público para fi ns de desapropria-
ção pelo Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto – SeMAE, 
visando à construção de uma estação elevatória de esgoto, confor-
me área descrita que segue:
I - Imóvel de propriedade de MGA Investimentos Imobiliários LTDA 
(matrícula 73.184 – 1º C.R.I.), localizada no município e comarca de 
São José do Rio Preto, estado de São Paulo.
“Tem início num ponto comum entre a Servidão 2 e a matrícula 
73.184; daí segue com o rumo de 52°50'25"SW e distância de 11,11 
metros, confrontando com a Servidão 2; daí segue confrontando 
com a matrícula 73.184, com os seguintes rumos e distâncias: 
52°50'25"SW e 21,98 metros; 42°07'26"NW e 15,19 metros; daí se-
gue com rumo de 42°07'26"NW e distância de 6,36 metros, confron-
tando com a Servidão 1; daí segue confrontando com a matrícula 
73.184, com os seguintes rumos e distâncias: 42°07'26"NW e 14,83 
metros; 42°46'08"NE e 40,00 metros; 35°59'37"NE e 16,32 metros; 
47°24'34"SE e 12,03 metros; daí segue com rumo de 47°24'34"SE 
e distância de 10,20 metros, confrontando com a Servidão 3; daí 
segue confrontando com a matrícula 73.184, com os seguintes 
rumos e distâncias: 47°24'34"SE e 26,51 metros; 52°50'25"SW e 
27,44 metros, até o ponto inicial desta descrição, encerrando uma 
área de 2.428,09 metros quadrados.”
Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente decreto 
correrão por conta de verbas próprias do orçamento do Serviço 

Municipal Autônomo de Água e Esgoto – SeMAE.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 
18.172, de 30 de novembro de 2018.
Paço Municipal “Dr. Loft João Bassitt”, 08 de abril de 2020, 168º 
Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política de São 
José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
NICANOR BATISTA JUNIOR
SUPERINTENDENTE DO SEMAE
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xa-
ção na mesma data e no local de costumes e, pela Imprensa Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – 
SeMAE

EXTRATO DE DESPACHO DE APOSTILAMENTO
CONTRATO Nº 38/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 73/2015 – 
PROCESSO SeMAE Nº 103/2015
Contratada: RUCK EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA EPP.
Objeto: Repactuação de preço da mão-de-obra referente à contra-
tação de empresa para prestação de serviços de limpeza, asseio 
e copa com a disponibilização de materiais e equipamentos nas 
condições e locais previamente estabelecidos no anexo 1 do Edital.
Valor do acréscimo: R$ 118.409,33 Valor total: R$ 1.957.548,29 
Data da assinatura: 06.04.2020.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE RESCISÕES AMIGÁVEIS – PREGÃO ELETRÔNI-
CO nº 16/2019 – PROCESSO SeMAE nº 20/2019
CONTRATO 15/2019 - Contratada: LUCAS NOVAES FRANCISCO 
COMÉRCIO E SERVIÇOS ME CONTRATO 19/2019 - Contratada: 
WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS EPP
CONTRATO 17/2019 - Contratada: LUCIANA COELHO GOMES
CONTRATO 23/2019 - Contratada: HIGIDET PRODUTOS DE 
HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Objeto: Rescisão amigável a partir de 23.03.2020 dos contratos 
para aquisição de materiais de limpeza e higiene, descartáveis, 
itens para copa e cozinha e gêneros alimentícios a serem utilizados 
nas unidades do Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto – 
SeMAE. Data da Assinatura: 23.03.2020
Nicanor Batista Junior – Superintendente 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 398261 – CONST - RIO Engenharia e Comércio 
LTDA EPP
Valor: R$ 244.107,74
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 Ruz – Gerente Adm. e Financeiro
Nicanor Batista Júnior – Superintendente
S. J. Rio Preto 08.04.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência 068/2020

Fica advertido RODRIGO BELMONTE SALLES, localizado na Rua 
Presciliano Pinto, 2399 – Box 16 – Boa Vista - São José do Rio 
Preto/SP, datada em 21/02/2020, em virtude do não cumprimento 
da notifi cação 16491/2019, deixando de realizar as adequações 
ambientais necessárias à prática das suas atividades econômi-
cas: PROTOCOLAR CÓPIA NA SECRETARIA, COMPROVANTE 
DESTINAÇÃO FINAL RESÍDUO (ÓLEO), no prazo de 30 (trinta) 
dias, caso ocorra o descumprimento da presente advertência, será 
aplicada a penalidade de multa, Indeferimento do processo “I-CAD” 
e Posterior lacração do estabelecimento, multa de 2002,59 UFIRs = 
R$7.589,82. Assinada pela Agente Fiscal de Posturas Jane Adriana 
Moretti, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa 
de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR JU 
63263076 9 BR, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência 071/2020

Fica advertido FEDERAL TINTAS EIRELI ME, localizado na Av 
Bady Bassitt, 2755 – Centro – CEP: 15015-700 - São José do Rio 
Preto/SP, datada em 21/02/2020, em virtude do não cumprimento 
da notifi cação 17536/2019, deixando de realizar as adequações 
ambientais necessárias à prática das suas atividades econômicas: 
COMPROVAR A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS GERA-
DOS PELO EMPREENDIMENTO (TINTA E EMBALAGENS), no 
prazo de 30 dias, caso ocorra o descumprimento da presente 
advertência, será aplicada a penalidade de multa, dobrada a cada 
reincidência. 2002,59 UFIRs 1º reincidência (x2) = R$7.589,81 x 2 
= R$ 15.179,62. Assinada pela Agente Fiscal de Posturas Adriana 
Armani e Silva, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Em-
presa de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR 
JU 81005929 9 BR, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Auto de Infração e Imposição de Multa nº 051115/2020 

Fica autuada BRASIL FLEX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME, 
localizada na Rua Independência, 3166 – Sala Frente – Centro 
– CEP: 15010-110 - São José do Rio Preto/SP, auto datado em 
03/03/2020, motivo da autuação: deixou de atender a Notifi cação 
nº 017691 de 10/10/2019: Armazenar e depositar adequadamente 
os resíduos gerados no empreendimento,Art 2º, §3º, inc XVI, art 
3º e 4º, inc II da Lei Municipal nº 6499/96 e Resolução CONAMA 
nº 313/2002, Tabela “C” do Anexo I da Lei Municipal nº 6499/1996, 
sujeito a multa com base de cálculo 2002,59 UFIR, no valor de 
R$ 7.589,82 (sete mil, quinhentos e oitenta e nove reais, oitenta e 
dois centavos). O autuado fi cará sujeito às penalidades impostas 
pela legislação, assinado pela Agente Fiscal de Posturas Marilene 
Antunes Fernandes, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com registro 
do AR JU 85468768 6 BR, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 018062/2019

Fica notifi cada a empresa, GILMAR JOSE DOS SANTOS, loca-
lizada na Rua Jayme Miceli, 851 -Minidist. Ind. Prof. Adail Veto-
razzo – CEP: 15046-776 - São José do Rio Preto/SP, datada em 
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03/12/2019, motivos da notifi cação: Armazenar e depositar ade-
quadamente os resíduos gerados no empreendimento. Informar 
a destinação fi nal desses resíduos, Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 
4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002, 
prazo de 5dia(s), Multa de 2002,59 UFIR R$7.269,40 ou cassação/
bloqueio de alvará; Adequar empreendimento para que os resídu-
os sólidos, líquidos ou qualquer estado de matéria provenientes 
atividades industriais, comerciais, residenciais, não venha poluir o 
solo e os cursos d'agua, Artigo 1.º da Lei Municipal n.º2268/1978, 
prazo de 15dia(s), Multa de 50 UFM R$2.887,50 ou cassação/blo-
queio de alvará. OBSERVAÇÃO: APRESENTAR, NESSA SECRE-
TARIA, COMPROVANTE DESCARTES RESIDUOS GERADOS 
NA EMPRESA (METAL / TERCEIRIZAÇÃO - NOTA FISCAL DA 
PINTURA). O não cumprimento da Notifi cação no prazo estabeleci-
do, a notifi cada fi cará sujeita às penalidades impostas pela legis-
lação, assinada pela Agente Fiscal de Posturas Adriana Antunes 
Carretero, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR 
JU 63262933 2 BR, acusando “não procurado”.
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Notifi cação 018176/2019

Fica notifi cada a empresa, MARTA FRACONERI FALANQUI, 
localizada na Av Potirendaba, 3050 – Box 01 – Quinta das Painei-
ras, Pq. - CEP: 15080-480 - São José do Rio Preto/SP, datada em 
23/12/2019, motivos da notifi cação: Armazenar e depositar adequa-
damente os resíduos gerados no empreendimento. Informar a desti-
nação fi nal desses resíduos, Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc 
II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002, prazo de 
5dia(s), Multa de 2002,59 UFIR R$7.269,40 ou cassação/bloqueio 
de alvará; Adequar empreendimento para que os resíduos sólidos, 
líquidos ou qualquer estado de matéria provenientes atividades 
industriais, comerciais, residenciais, não venha poluir o solo e os 
cursos d'agua, Artigo 1.º da Lei Municipal n.º2268/1978, prazo de 
15dia(s), Multa de 50 UFM R$2.887,50 ou cassação/bloqueio de 
alvará. OBSERVAÇÃO: COMPROVAR A DESTINAÇÃO FINAL DO 
ÓLEO VEGETAL. O não cumprimento da Notifi cação no prazo es-
tabelecido, a notifi cada fi cará sujeita às penalidades impostas pela 
legislação, assinada pela Agente Fiscal de Posturas Adriana Armani 
e Silva, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR 
JU 63277219 7 BR, acusando “mudou-se”.
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Notifi cação 018187/2019

Fica notifi cada a empresa, PAULO RIBEIRO DE REZENDE, locali-
zada na Rua Guiomar, 27 – Vila Guiomar – CEP: 04961-070 - São 
José do Rio Preto/SP, datada em 27/12/2019, motivos da notifi ca-
ção: Derramar óleo, gordura, graxa, tinta, combustíveis, líquidos de 
tinturaria, nata de cal, cimento e similares nos passeios e no leito 
das vias e logradouros públicos, Art. 49, IV LM 6499/96,  prazo de 
0dia(s), Multa de 100,13 UFIR R$363,47 ou cassação/bloqueio de 
alvará; Armazenar e depositar adequadamente os resíduos gera-
dos no empreendimento. Informar a destinação fi nal desses resídu-
os, Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 
e Resol Conama n.º 313/2002, prazo de 5dia(s), Multa de 2002,59 
UFIR R$7.269,40 ou cassação/bloqueio de alvará;  Adequar em-
preendimento para que os resíduos sólidos, líquidos ou qualquer 
estado de matéria provenientes atividades industriais, comerciais, 
residenciais, não venha poluir o solo e os cursos d'agua, Artigo 1.º 
da Lei Municipal n.º2268/1978, prazo de 15dia(s), Multa de 50 UFM 
R$2.887,50 ou cassação/bloqueio de alvará; É proibido comprome-
ter, por qq forma, a limpeza das águas destinadas ao consumo pú-
blico, aplicando a legislação estadual e federal no q couber, Artigo 
12 da LC n.º 17/1992, prazo de 0dia(s), Multa de 2 UFM R$115,50 
ou cassação/bloqueio de alvará.    OBSERVAÇÃO: REFERENTE 
AO DERRAMAMENTO DE PRODUTO CONTAMINANTE NA AREA 
PUBLICA E REPRESA MUNICIPAL (CONFORME FOTOS). O não 
cumprimento da Notifi cação no prazo estabelecido, a notifi cada 
fi cará sujeita às penalidades impostas pela legislação, assinada 
pela Agente Fiscal de Posturas Adriana Antunes Carretero, uma 
vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR JU 85468509 8 
BR, acusando “não procurado”.
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Notifi cação 018349/2020

Fica notifi cada a empresa, GIOVANI AVELAR DOMINGOS, loca-
lizada na Rua Pedro Amaral, 2472 – Boa Vista – CEP: 15025-043 
- São José do Rio Preto/SP, datada em 29/01/2020, motivos da 
notifi cação: É expressamente proibido as desordens, algazarras, 
barulho ou perturbação do sossego público, tendo em vista que os 
proprietários dos estabelecimentos são responsáveis pela ordem 
dos mesmos, Artigo 42, parágrafo único LC n.º 17/92 (alterada LC 
42/94) e NBR 10151 da ABNT, prazo de 0dia(s), Multa de 5 UFM 
R$301,20 ou cassação/bloqueio de alvará; Execução de música 
por radiodifusão, ao vivo, ou por qualquer outro meio, sem autori-
zação da Prefeitura Municipal, Artigo 1.º da LC n.º 217/2005, ABNT 
10151, prazo de 0dia(s), Multa de 10 UFM R$602,40 ou cassa-
ção/bloqueio de alvará; Execução de música por radiodifusão, 
ao vivo, ou por qualquer outro meio, em horários não permitidos 
em lei, Artigos 1.º e 2.º da LC n.º 217/2005, ABNT 10151, prazo 
de 0dia(s), Multa de 10 UFM R$602,40 ou cassação/bloqueio de 
alvará; É expressamente proibido perturbar o sossego com ruídos 
e sons excessivos, evitáveis, Artigo 43, inciso II da L.C. n.º 17/1992 
, prazo de 0dia(s), Multa de 5 UFM R$301,20 ou cassação/bloqueio 
de alvará. OBSERVAÇÃO: NÃO EXECUTAR SOM/BARULHO NO 
LOCAL/ PROVIDENCIAR ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO – TOCA 
DA RAPOSA. O não cumprimento da Notifi cação no prazo esta-
belecido, a notifi cada fi cará sujeita às penalidades impostas pela 
legislação, assinada pelo Agente Fiscal de Posturas Noriedson 
Mateus Marino, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Em-
presa Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com registro do 
AR JU 63262927 5 BR, acusando “ausente”.
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Notifi cação 018369/2020

Fica notifi cada a empresa, JOSE MAURICIO CERQUEIRA LEI-
TE, localizada na Rua Silvio Colturato, 789 – Jd. Simões – CEP: 
15046-480 - São José do Rio Preto/SP, datada em 03/02/2020, 
motivos da notifi cação: Armazenar e depositar adequadamente os 
resíduos gerados no empreendimento. Informar a destinação fi nal 
desses resíduos, Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei 
Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002, prazo de 5dia(s), 
Multa de 2002,59 UFIR R$30.359,26 ou cassação/bloqueio de 
alvará; Providenciar execução caixa separadora de sólido, óleo e 
graxa, interligadas a rede pública de esgoto. As caixas deverão 
ser compatíveis com o volume e características do efl uente líquido 
gerado, Artigos 3.º, 8.º e 15.º da Lei Municipal n.º 8247/2000, prazo 
de 30dia(s), Multa de 1001 UFIR R$30.350,32 ou cassação/blo-

queio de alvará; Providenciar recipientes adequados para receber e 
armazenar óleos e lubrifi cantes usados, que deverão ser destinados 
corretamente as indústrias refi nadoras, Artigo 8.º, §1.º Lei Municipal 
n.º 8247/2000, prazo de 0dia(s), Multa de 1001 UFIR R$3.793,79 
ou cassação/bloqueio de alvará; Adequar empreendimento para 
que os resíduos sólidos, líquidos ou qualquer estado de matéria 
provenientes atividades industriais, comerciais, residenciais, não 
venha poluir o solo e os cursos d'agua, Artigo 1.º da Lei Municipal 
n.º2268/1978, prazo de 15dia(s), Multa de 50 UFM R$12.048,00 
ou cassação/bloqueio de alvará. OBSERVAÇÃO: APRESENTAR 
COMPROVANTES DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS NO PRAZO 
DE 05(CINCO) DIAS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E 
DEMAIS ÍTENS ACIMA ELENCADOS, SOB PENA DE MULTA E 
LACRAÇÃO DE R$ 76.551,37. O não cumprimento da Notifi cação 
no prazo estabelecido, a notifi cada fi cará sujeita às penalidades 
impostas pela legislação, assinada pelo Agente Fiscal de Posturas 
Noriedson Mateus Marino, uma vez que a missiva nos foi devolvida 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com 
registro do AR JU 85468519 0 BR, acusando “não procurado”.
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Notifi cação 018372/2020

Fica notifi cada a empresa, JOAO PEDRO BARCELOS NOGUEI-
RA, localizada na Rua Antonio Jacob, 70 – Pq. Res. Dom Lafayete 
Libanio – CEP: 15046-180 - São José do Rio Preto/SP, datada em 
03/02/2020, motivos da notifi cação: Armazenar e depositar adequa-
damente os resíduos gerados no empreendimento. Informar a des-
tinação fi nal desses resíduos, Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc 
II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002, prazo de 
5dia(s), Multa de 2002,59 UFIR R$7.589,82 ou cassação/bloqueio 
de alvará; Providenciar execução caixa separadora de sólido, óleo 
e graxa, interligadas a rede pública de esgoto. As caixas deverão 
ser compatíveis com o volume e características do efl uente líquido 
gerado, Artigos 3.º, 8.º e 15.º da Lei Municipal n.º 8247/2000, prazo 
de 30dia(s), Multa de 1001 UFIR R$3.793,79 ou cassação/bloqueio 
de alvará; Adequar empreendimento para que os resíduos sólidos, 
líquidos ou qualquer estado de matéria provenientes atividades 
industriais, comerciais, residenciais, não venha poluir o solo e os 
cursos d'agua, Artigo 1.º da Lei Municipal n.º2268/1978, prazo de 
15dia(s), Multa de 50 UFM R$3.012,00 ou cassação/bloqueio de 
alvará. OBSERVAÇÃO: APRESENTAR COMPROVANTE DESCAR-
TE RESIDUOS GERADOS NA EMPRESA (ÓLEO/ TERRA CON-
TAMINADA ESTOPA E QUAISQUER OUTROS) Protocolar Poupa-
tempo/ Ganha Tempo. O não cumprimento da Notifi cação no prazo 
estabelecido, a notifi cada fi cará sujeita às penalidades impostas 
pela legislação, assinada pela Agente Fiscal de Posturas Adriana 
Antunes Carretero, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com registro 
do AR JU 85468512 4 BR, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação de Resíduos 01744/2020

Fica notifi cado ADRIANO FIOCHI DOS SANTOS, localizado a 
Rua Jamil Kfouri, 1661 – Res. Macedo Teles I – CEP: 15040-531 
- São José do Rio Preto/SP, datada em 07/02/2020, motivo da 
Notifi cação: Deposição de resíduos em locais não autorizados, Lei 
Federal 307 e Municipal 9.393, Decreto 12.765, Decreto Municipal 
nº 12765/2005, Lei Municipal nº 7176/1998 e Lei Complementar 
504/2016, Prazo imediato, Multa de 100 UFMs. Observação: REF. 
A DEPOSIÇÃO IRREGULAR DE RESÍDUOS – AV OTACILIO 
ALVES DE ALMEIDA. O não cumprimento da Notifi cação no prazo 
estabelecido, a notifi cada fi cará sujeita às penalidades impostas 
pela legislação vigente, assinada pela Agente Fiscal de Posturas 
Adriana Antunes Carretero, uma vez que a missiva não nos foi de-
volvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo 
com registro do AR JU 85468570 8 BR, acusando “não existe o nº 
indicado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Conforme requerimento referente a “Solicitação de Prorrogação de 
Prazo (20 dias) referente à Notifi cação 17900”, a pedido de BELAR-
MINO DA SILVA COTRIM, localizado a Av. Loft João Bassitt, 1740 
– Jd. São Marco – CEP: 15081-260 - São José do Rio Preto/SP, 
emitiu-se OFÍCIO Nº 073/2020 – SMAURB/IFP, em 27 de janeiro de 
2020, assinado pelo Inspetor Fiscal de Posturas Edson Francisco 
da Silva Junior e informou seu deferimento, sendo prazo concedido 
cujo término dar-se-á em 17/02/2020. Publica-se o referido Ofício, 
uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto AR JU 
63262955 3 BR, acusando “não procurado”.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDITAL N.º 37/2020
07 de abril de 2020
EMPRESA.: GORAYEB E GORAYEB ADMINISTRADORA DE 
BENS PRÓPRIOS LTDA 
CNPJ:   18.048.176/0001-89       
INSCR. MUN.: 319.719/0
  Em virtude da decisão da 1° Instância Adminis-
trativa, revisamos a Notifi cação de Lançamento 023/2019 abaixo 
relacionada. Portanto, notifi camos a empresa supracitada a reco-
lher os valores relativos ao ISSQN – Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer nela descritos ou apresentar defesa por escrito. O prazo 
para impugnação está suspenso até o dia 30/04/2020 (prazo este 
sujeito a prorrogação a qualquer tempo) conforme artigo 2º, inciso 
III, da Portaria 02/2020.   
1. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO Nº023/2019 – Refe-
rente ao cálculo do ISSQN da obra localizada na Rua Raul Silva, 
1214, Jd. Do Norte  – S. J. do Rio Preto- SP.
O sujeito passivo acima mencionado, responsável tributário, solici-
tou habite-se por meio do protocolo nº 2018.381868, tendo como 
consequência a apuração do ISSQN relativo ao serviço de cons-
trução civil. No dia 13/03/2019 entrou com recurso em 1º Instância 
Administrativa por meio do protocolo 2019.87454 do cálculo ante-
riormente feito, cuja decisão proferida pela Unidade de Julgamento 
foi pela revisão do lançamento.
Capitulação legal: artigo 1º (subitem de serviço 07.02.00) combi-
nado com os artigos 12, inciso X e artigo 46, incisos III e IV da Lei 
Complementar Municipal nº 178/2003.
A base de cálculo foi apurada com base nos artigos 148 do Código 
Tributário Municipal, e artigo 38, da LCM nº178/2003.
Caso opte por apresentar defesa, esta deverá ser protocolada na 
Unidade do Poupatempo, situada na Rua Antônio de Godoy nº 
3.033, Centro, São José do Rio Preto – SP ou pelos emails semfaz.
poupatempo@riopreto.sp.gov.br ou semfaz.julgamento@riopreto.
sp.gov.br.
Informamos que toda a documentação referente ao processo que 
gerou os lançamentos tributários supracitados encontra-se sob a 
guarda do Fisco municipal, à disposição do representante legal da 
empresa, responsável solidário ou de pessoa legalmente habilitada 

para análise e conhecimento, podendo ser consultada nos dias 
úteis durante os horários de expediente.
Michele S. Hirata Fabris
Auditor Fiscal Tributário Municipal 

 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS 

EDITAL Nº 14/2020 
O INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, a todos que virem o 
presente EDITAL, ou dele tiverem conhecimento que, ficam as empresas abaixo listadas, cientes de que foram 
lavrados as NOTIFICAÇÕES indicadas, tendo em vista a constatação de irregularidades relativas as posturas 
municipais conforme a seguir descrito: 

Razão Social Notificação Irregularidade/Dispositivo legal Prazo de para 
regularização 

BRENO TRASSI EDUARDO 
10690264500 
IM: 3686110 

8823N15791
98396093 

A finalidade do Alvará está incorreta, o 
Alvará de funcionamento encontra-se 
irregular, ou seja, não possuem Alvará 
para desenvolverem as atividades no 
endereço, estando em desacordo com a 
Lei 3.359/1983 art. 115, 116 e 118; Decr. 
4.049/1985 art. 12 e 16; Lei 4.148/1987 
art. 7º; lei 10.029/2007 art. 10 inciso I e 
13; D.M. 16.888/2013 art. 5º (necessário 
modificar a finalidade do endereço). 
 

 
 
 
     10 dias 
 
 
 
 

O prazo para regularização inicia-se a partir da publicação deste. 
Ao notificado é garantido o direito de defesa, o que poderá ser feito no prazo de 10 (dez) dias, também 
contados a partir da publicação deste. 
O inteiro teor do processo administrativo encontra-se a disposição do interessado na Inspetoria Fiscal de 
Posturas – Fazenda. 
E, para que se chegue ao conhecimento a quem de direito, e que esse não possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente EDITAL que será publicado pela Imprensa local.   
 

São José do Rio Preto, 06 de Abril de 2020. 
Pedro Oliva Filho 

Inspetor Fiscal de Posturas 
SEMFAZ/ IFP 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

 A Secretaria Municipal da Fazenda, através do Departamento de Tributos Mobiliários, NOTIFICA os 
contribuintes abaixo relacionados para a devida regularização cadastral de forma eletrônica pelo sistema Icad - 
Sistema Integrado do Cadastro Fiscal, no prazo de 30 dias contados da data da publicação desta, de acordo 
com o § 2º do artigo 14 do Decreto Municipal n° 16.888/2013. 

Expirado, tal prazo, sem que haja a atualização cadastral através do sistema eletrônico, o 
contribuinte terá sua inscrição municipal bloqueada (cadastro bloqueado) em conformidade com o artigo 14 
do Decreto Municipal n°16.888/2013, o que, posteriormente, poderá ensejar processo de Cassação de Alvará 
de Funcionamento, nos termos dos incisos I a III do artigo 15 do mesmo instrumento legal. 

Para a regularização cadastral, o contribuinte deverá verificar, no link abaixo, o cumprimento 
dos Requisitos e Pré-Requisitos Legais exigidos pelos Departamentos de Posturas do Município e em caso de 
dúvidas buscar esclarecimentos junto à Secretaria competente pelo assunto. 

Em caso de irregularidade cadastral por motivo de desatualização nos dados da inscrição 
mobiliária, o contribuinte abaixo notificado deverá proceder a atualização utilizando o link que segue: 

- acessar o link - "GANHA TEMPO EMPRESA" no site da prefeitura: www.riopreto.sp.gov.br; 
- acessar o sistema eletrônico Icad: clicar em "Icad - Empresa fácil"; 

Contribuintes: 

CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL 

ALEXANDRE DE MARTINI BRANDAO 3666350 
ANDERSON ROBERTO SILVESTRE PEREIRA PEREZ 3302220 
BANCO SANTANDER BRASIL S/A 3161530 
CEP CENTRO DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS RIO PRETO S/S 1440340 
CORREA & SILVA COMÉRCIO DE TELHAS E PEDRAS LTDA ME 3048240 
DESIGN BRIGHT METAIS LTDA ME 3133780 
DIEGO JOSE EDUARDO BUZZO ME 3321190 
DONA BREJA BOTEQUIM EIRELI ME 3431840 
GERVAZIO & SILVA COMPONENTES PARA ALTO FALANTES E 
ACESSORIOS LTDA ME 3330750 

HALE LUX COMERCIO DE CORTINAS ESPECIAIS E PERSIANAS LTDA 
EPP 3142130 

JSN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 3613940 
L V DE CASTRO 3535520 
LEANDRO VASCONCELOS DE CASTRO 3301540 
N F ALVES ARTIGOS EVANGELICOS ME 3185250 
NEIDE VIAGENS E TURISMO LTDA 1439450 
RENATO TADEU DE MORAES 3029490 
RODRIGO MARCOLLA TAPPI ME 3469640 
RPM SOLUCOES EM CURSOS LIVRES LTDA ME 1376250 

São José do Rio Preto, 8 de abril de 2020.  
Celso Henrique Fazan Branco 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários - IFP / Semfaz 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000071873 01763/06 ACER TYRE LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000074379 00375/10 ADRIANA ALVES DA SILVA SANTANA 
ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000072290 00744/11 AIRTO JOSE CURY ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000073585 00606/20 ALESSANDRO APARECIDO 
FRASSON RESTAURANTE LTDA 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000074349 01164/15 ANA PAULA DOS SANTOS AGUILAR 
ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000069591 00752/13 ANAY VERENA DO PATROCINIO ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000067519 00348/03 ANTONIO WAKAI Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000398422 00249/14 
ARMAZEM VITA DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 

ME 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço 

2020000077935 00249/14 
ARMAZEM VITA DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 

ME 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social 

2020000069502 00449/06 ASSOCIAÇAO VILLAGE DAMHA RIO 
PRETO 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2020000069517 00449/06 ASSOCIAÇAO VILLAGE DAMHA RIO 
PRETO 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000071025 00570/14 C BATISTA ALIMENTOS EIRELI EPP Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000071231 00572/03 CARON E BIGOTTO DISTRIBUIDORA 
DE AGUA LTDA ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000073350 00841/10 CELIA REGINA MORENO CURY Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000074409 00205/04 CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA Renovação de Licença de 

 

 

Funcionamento 

2020000076892 00379/12 CLAUDECI MARIA DE OLIVEIRA 
ALMEIDA ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000067557 00125/04 CONDOMINIO EDIFICIO ITAPOA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000069500 00838/09 CONDOMINIO GARDEN VILLAGE I Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000065598 00573/20 DALILA CAROLINE PEREIRA 
ANGELO 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000065991 00575/20 DANILO VENDRAME VIVAS Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000073473 00335/00 DINO BENFATTI Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000071834 02456/17 ELAINE MESSIAS DOS SANTOS 
PEREIRA GAS E AGUAS ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000067691 00282/20 ELIARA SILVA MARTINS 41575087855 Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000072902 00449/12 FERNEDA & SOUZA CLINICA MEDICA 
LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço 

2020000070258 01359/11 FRANCO SPEGIORIN SERVIÇOS 
MEDICOS S/S LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000071818 02427/16 GLAUCIA MARIA DE LORENZO EPP Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000070772 00262/16 GONFARO COMERCIO DE 
ALIMENTOS LTDA EPP 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço 

2020000076421 00614/20 INSTITUTO MISSÃO GUADALUPE Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000068083 00581/20 IRACILDES FERNANDES CASTILHO 
27097389885 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000068425 00584/20 JESSICA BATISTELA THEOTONIO 
42620138809 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000073429 01469/17 JESSICA GUBOLIN Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000067341 00579/20 JESUS APARECIDO SIQUEIRA 
03655154852 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000071272 00597/20 JOAO CARLOS LEAL RAMOS Cadastro / Licença de Funcionamento 

 

 

06845338124 Inicial 

2020000076031 01090/18 JOSE ARNALDO DOS SANTOS 
33088815865 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000073878 01711/14 JOSE BUZANI FILHO S J DO RIO 
PRETO ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000068826 00587/20 JOSELIA DOS SANTOS SILVA 
08571926476 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000071006 00006/19 K C TIAGO PASTORELLI CAFETERIA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000069053 01539/08 L KAZUO KASHIWABUCHI & CIA 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000077448 01590/13 LELIS E TELES SERVIÇOS MÉDICOS 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000067540 00707/98 LIG LEV SAO FRANCISCO BEBIDAS 
LTDA ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000074390 00609/20 LÍVIA ARROYO TRÍDICO Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000068365 00583/20 LUCIANA BRIANI ZOCAL 
12181042870 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000077153 00526/13 LUIZ FERNANDO REIS Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000071938 00849/00 MACRI & VENEZUELLA LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000075625 00611/20 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 
05254303930 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000069849 00591/20 MARIANA MALDONADO D AMICO Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000074389 01562/12 MERCEARIA GOMES & DIAS LTDA 
ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000076133 01469/98 MINI MERCADO SATAKE LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000073991 00783/16 NICODEMOS FERNANDES 
ACOUGUE ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000067197 00577/20 
OLIVEIRA & RIBEIRO SJRPRETO 
SUCOS E PRODUTOS NATURAIS 

LTDA 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

 

 

2020000067220 00578/20 
OLIVEIRA & RIBEIRO SJRPRETO 
SUCOS E PRODUTOS NATURAIS 

LTDA 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000074326 1483/11 P C AGUILAR DISTRIBUIDORA DE 
GAS ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000070615 00593/20 PACTUS SEGURANCA E MEDICINA 
OCUPACIONAL LTDA 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000072018 00602/20 PADARIA PADRAO DEOCLECIANO 
LTDA 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000078155 00939/17 PAMELA PEREIRA DA SILVA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000068689 01395/17 PANIFICADORA PAO DE PRATA RIO 
PRETO LTDA ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000076290 00310/05 PAULO DONIZETTI VECHIATO ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000068103 00582/20 PEDRO PAULO SILVA 27224266841 Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000070240 00016/14 RAMALHO RENAL CARE SERVIÇOS 
MEDICOS S/S LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000068252 01950/11 RANGU'S RIO PRETO REFEIÇÕES 
LTDA ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000073503 01988/17 RENATO CESAR MOLINA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000075638 01714/16 RIO PRETO VETORAZZO PIZZARIA E 
RESTAURANTE LTDA ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000072980 00603/20 ROBERTO CARLOS DAN EIRELI Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000076125 01008/05 RODRIGO CECILIO VELLANI ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000071259 00596/20 RODRIGO POIATI DE FARIAS 
30329369857 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000070373 00839/14 ROMULO AUGUSTO DOS SANTOS Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000068224 00419/10 
RW RIO PRETO COMERCIO 

VAREJISTA DE CHOPP E BEBIDAS 
LTDA ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

 

 

2020000073867 00747/12 SANDRA APARECIDA DE LOLO ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000071242 01010/00 SHEN PRESTACAO DE SERVICOS 
DE ACUPUNTURA LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000071429 00600/20 SIMONE CAVENAGHI Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000070185 00592/20 SIMONE D EPRIO BELLINI Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000074507 00563/00 SIRLEI PIRANI GAIOSO ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000092906 00973/17 
SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA DE SÃO JOSE DO RIO 
PRETO LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000071046 00297/10 SUCOLANDIA SUCOS RIO PRETO 
LTDA ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000070999 00595/20 SUELI SIDNEIA BATISTA MILITÃO 
10948421843 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000073696 00607/20 TEXAS BULL BAR E ESPETARIA 
LTDA 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000098797 00438/20 
UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JULIO DE MESQUITA 
FILHO  

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000069212 01453/07 VIACAO COMETA S/A Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000069519 00590/20 W M ROSSIT RESTAURANTE ME Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000076124 00566/14 WELINGTON DOS SANTOS SOUZA 
ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

São José do Rio Preto, 09 de Abril de 2020. 
 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária 


