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Saúde 

• Inauguração do Centro Médico de Especialidade  

• 08 de janeiro de 2018  

• 40 consultórios médicos  

• 28 especialidades médicas 

• 212.725 consultas médicas 

• 1.000 atendimentos em média 

• satisfação registrada do usuário de 94% 

• Local Shopping Plazza. 

 

 

• DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA 

 Mutirão da Catarata 

 Mutirão dos exames de patologia  

 

 

• DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

• O município foi premiado no congresso de secretários municipais de saúde, com o trabalho “Uso de 

Indicadores no monitoramento dos processos da Assistência Farmacêutica”. 

 

 

 

 

Secretaria da Saúde 
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Saúde 

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA 

• Manutenção das ações de promoção e prevenção, tratamento e reabilitação nas 27 Unidades Básicas 

de Saúde e no Polo de Academia da Saúde; 

 

• Ampliação de equipes Estratégia Saúde da Família (ESF),totalizando 58 equipes de ESF; 

 

• Ampliação de  4 equipes Estratégia Saúde Bucal (ESB); 

 

• Reorganização do atendimento do Consultório na Rua com 2 equipes; 

 

• Maior participação nas ações de Promoção e Prevenção das 5 equipes do NASF; 

 

• Intensificação do programa “Saúde no Bairro”; 

 

• Realização do Curso para familiares “Cuidadores de Idosos”; 

 

• Incremento do  Programa Saúde na Escola (PSE); 

 

• Aumento no repasse financeiro pelo Ministério da Saúde referente a parcela do Piso da Atenção Básica 

Variável”. 

 

Secretaria da Saúde 
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Saúde 

DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

• Implantação da Especialidade de Ortopedia na UPA Região Norte. 

 

• Ampliação de novos protocolos assistenciais possibilitando o aumento do período de observação, 

tratamento e  resolução dos casos atendidos. 

 

• Implantação de controle de fluxo nas Unidades de Emergência com a introdução de profissionais 

Porteiros. 

 

• Capacitação dos profissionais da Rede Pública realizado pelo Núcleo de Educação em Urgência – NEU 

– e plataforma EAD. 

 

• Contratações de profissionais Médicos e de Enfermagem para reposição e ampliação de escalas nas 

UPAs e SAMU 192. 

 

• Implantação do Programa de Continuidade no cuidado do paciente agudo, (Integração com as 

Unidades de Atenção Básica para garantia de atendimento e continuidade de tratamento). 

 

• Ordem de Serviço para a Reforma e Ampliação do Pronto Socorro do Santo Antônio. 

 

• Aquisição de equipamentos e mobiliários para as Unidades de Pronto Atendimento. 

 

Secretaria da Saúde 
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Saúde 
Secretaria da Saúde 

Exames Centro Diagnóstico 2017 2018 Aumento percentual  

Raio x 28.922 43.955 52% 

Ultrasson 30.686 40.165 31% 

Exames cardiologicos 9.467 13.278 40% 

Endoscopia 3.794 7.476 97% 

Eletroencefalograma 1.361 1.740 28% 

• Ampliação de mais de 30 mil exames no Centro Diagnóstico/Hospital Dia (comparativo 2017/2018). 

 

• Reestruturação do serviço do CAPS II Centro.  

 

• Implantação do setor de colonoscopia. 

 

• Reestruturação das salas cirúrgicas do Centro Diagnóstico/Hospital Dia, com ampliação da oferta em 

89%, realizado 46.166 procedimentos em 2018.   

 

• Reforma da Unidade Móvel (URDI – Unidade Itinerante para testagem sorológica) do Complexo de 

Doenças Crônicas Transmissíveis. 

 

• Reforma da Área Externa do Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis. 
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Saúde 
Secretaria da Saúde 

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

• Publicação do Decreto nº 18.022, de 17 de abril de 2018, que normatiza a realização de esterilizações 

em cães e gatos dando maior transparência ao processo; 

• Realizado em agosto o projeto “Cidade Limpa” com cobertura de aproximadamente 80% da área 

urbana da Cidade e retirada de 480 toneladas de materiais inservíveis em parceria com a TV Tem, 

Secretaria de Serviços Gerais e Meio Ambiente; 

• Incremento das castrações de cães e gatos pelo de Centro de Zoonoses com aumento de 43% em 

relação a 2017 (2017 foram 4.491 e 2018 foram 6.427 castrações). 

• Aquisição de 03 novos veículos para uso em ações de fiscalização da Vigilância Sanitária. 

• Implementação de investigação e vigilância em saúde do trabalhador em parceria com o Ministério 

Público do Trabalho nos 102 municípios da área de abrangência do Centro de Referência em Saúde do 

Trabalhador. 
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Saúde 
Secretaria da Saúde 

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

• Realização da pesquisa inquérito VIVA (VIGILÂNCIA DE VIOLÊNCIAS E ACIDENTES) em 4 Unidades 

de Urgência e Emergência para subsidiar políticas públicas; 

• Capacitação de doenças e agravos não transmissíveis (doenças crônicas para os profissionais de 

saúde e violências para a rede municipal intersetorial); 

• Capacitação em arboviroses, influenza e outras doenças e agravos endêmicos no município; 

• Participação pesquisa de qualificação das estatísticas de mortalidade (códigos GARBEGE) para 

subsidiar políticas públicas; 

• Aquisição de 14 câmaras de vacinas para substituição de equipamentos antigos e aumento da 

capacidade de armazenamento de vacinas nas salas de vacina das Unidades de Saúde. 
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Economia e Desenvolvimento 

• Ampliação de gavetas no Cemitério São João Batista; 

 

• Realização de inventário do Patrimônio Mobiliário, visando a realização de licitação, na modalidade de 

leilão, para alienação de bens móveis inservíveis; 

 

• Promulgação da LEI COMPLEMENTAR Nº 554 DE 22 DE MARÇO DE 2018 criação das novas Tabelas 

Salariais para o Funcionalismo Público Municipal e instituição de auxílio alimentação, na forma de 

crédito em cartão alimentação, para os funcionários públicos municipais; 

  

• Implantação do Sistema de Abastecimento dos Veículos Oficiais com o uso do cartão magnético; 

 

• Otimização dos serviços terceirizados com redução dos custos contratuais e redução dos valores de 

locação de imóveis; 

 

• Novo prédio com melhor estrutura para os Departamentos de Almoxarifado Geral,  Departamento de 

Patrimônio Mobiliário e Arquivos da Coordenadoria de Pessoal, visando a organização dos estoques, 

melhorias na gestão do emplacamentos de novos bens móveis, recebimento de bens móveis inservíveis 

e  acessibilidade e a disponibilidade das informações arquivadas. 

 

Secretaria de Administração 
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Economia e Desenvolvimento 

• Adesão ao Programa Pró-Gestão RPPS 

No âmbito Institucional, a RIOPRETOPREV aderiu ao Programa Pró-Gestão RPPS, buscando adotar 

melhores práticas de gestão previdenciária. 

 

• Prêmio de Boas Práticas da Gestão Previdenciária 

Conquistou o 8º lugar no Prêmio de Boas Práticas de Gestão Previdenciária, organizado pela 

Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios – ANEPREM.  É o terceiro 

ano consecutivo que a entidade é premiada no segmento.  

 

• Projeto RIOPRETOPREV sem Papel 

No ano de 2018 foi implantada ferramenta que permite a execução do processo digital na 

RIOPRETOPREV. 

  

• Atendimentos 

No primeiro semestre foram atendidos cerca de 1.853 segurados na autarquia previdenciária. 

 

RIOPRETOPREV 
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Economia e Desenvolvimento 

 

 

RIOPRETOPREV 

Aposentadoria 141 

Pensão por morte 21 

Total 162 

• Benefícios 

  

Benefícios de aposentadoria e pensão concedidos aos servidores públicos no ano de 2018: 

  

Quantidade de Benefícios de aposentadoria e pensão em manutenção em 31/12/2018: 

 

 Aposentadoria 1226 

Pensão por morte 227 

Total 1453 

O valor dos benefícios pagos aos segurados da RIOPRETOPREV no ano de 2018 equivale a 

R$  112.215.402,57.  
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Economia e Desenvolvimento 

• Elaboração de proposta de minutas visando alterações na Lei Complementar Municipal n. º 178, de 29 

de dezembro de 2003, que dispõe sobre o ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.  

 

• Implementação do Programa de Pagamento Incentivado – PPI, através da Lei Complementar n.º 574, 

de 11 de outubro de 2018, que possibilitou o pagamento de débitos com incentivos fiscais por meio de 

desconto de juros e multas de mora.  

 

• Elaboração de normas, decretos regulamentadores e leis de interesse fiscal, com o fim de incrementar 

os sistemas de arrecadação.  

 

• Uniformização das normas reguladoras do contencioso administrativo. 

 

• Integração dos processos internos aumentando a eficiência dos procedimentos até então adotados; 

redução nos prazos de conclusão dos serviços prestados ao cidadão. 

 

• Desenvolvimento – em andamento – de sistema de informática (Portal do Cidadão) visando à integração 

online entre os contribuintes e o Município. 

 

 

Secretaria da Fazenda  
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Economia e Desenvolvimento 

 

 

Secretaria da Fazenda  

• Implementação de ações tributárias preventivas com ações de orientação, coletas de dados e 

procedimentos incentivando a regularização tributária pelo próprio contribuinte, reduzindo a 

concorrência desleal que dificulta a atividade empresarial dos prestadores de serviço. 
 
 

• Desenvolvimento interno de ferramentas tecnológicas aumentando a eficiência do setor de 

inteligência fiscal. 

 

• Integração efetiva com outros Órgãos e Entidades Públicas para cruzamento de informações via 

ofício; 

 

• Capacitação dos servidores da Semfaz através de cursos que os capacitem permanentemente de 

forma efetiva. 

 

• Parceria com o governo federal para acesso às bases de dados dos sistemas da Receita Federal do 

Brasil, para fins de consulta ao Cadastro de Pessoas Físicas e Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica, por meio eletrônico. 
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Economia e Desenvolvimento 

 

 

Procuradoria  Geral do Município  

• Implantação em parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo, do sistema de distribuição de 

execução fiscal em massa; 

 

 

• Aumentar o valor recebido em decorrência de cobrança judicial da Dívida Ativa; 

 

 

• Atualização do cadastro em parceria com a Secretaria da Fazenda para viabilizar o Protesto da 

Certidão de Dívida Ativa; 

 

 

• Ampliar o quadro de pessoal (Procuradores e Agentes Administrativos) para fazer face ao aumento 

da litigiosidade contra o Município. 
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Urbanismo e Meio Ambiente 

Viveiro Municipal 

• Doação de 22.391 mudas aos munícipes e plantio em áreas públicas; 

• Produção de 48.606  mudas (sementes em tubetes e estaquia); 

•  Atendimento a 1.230 protocolos referentes a vistoria de erradicação de árvores; 

• Emissão de 1.815 autorizações para realização de podas em árvores ao longo do perímetro urbano; 

 

Viveiro Itinerante, aproximando o Viveiro Municipal com as comunidades e doando 628 mudas de árvore. 

 

Gerenciamento de Resíduos 

• O Ecoponto de Pneus inservíveis destinou de forma ambientalmente correta a quantia de 2.600 

toneladas de pneus. 

 

Atendimento às empresas Lei 11361/2013 e alteração Lei 12700/2017  

Foram atendidas 1.477 empresas, e recebidas 7.641 mudas de árvores mediante cumprimento da Lei 

Municipal.  

 

 

 

 

 

Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo 
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Urbanismo e Meio Ambiente 

Programa Município Verde Azul (PMVA) – Diretiva Estrutura e Educação Ambiental  

• Tendo em vista cumprir ações do Programa Município Verde Azul, foi realizada atividades em parceria com 

a Secretaria Municipal de Educação. 

• Criação do COMEA (Comissão Municipal de Educação Ambiental), através do Decreto nº 18.060 de 14 de 

junho 2018. 

• Foram plantadas 1.398 mudas em parceria com o Projeto Corredor Ecológico.  

• Foram plantadas 1.094 mudas em parceria com o Projeto Muda que a Cidade Muda.  

• Foram plantadas 163 mudas em parceria com o Projeto Salvando o Verde.. 

• Instalação de lixeiras de coleta seletiva em sanitários / pistas de caminhada.  

• Obras de contenção de águas de chuvas - Ponte Maria Benta Parque Rio Preto.  

• Revitalização paisagística Parque Rio Preto. 

• Construção de novas galerias para escoamento de águas de chuvas - Lago2  

• Revitalização paisagística Lago2 entorno dos quiosques comerciais 1 a 4.  

• Revitalização paisagística Lago1 entorno do Anfiteatro Nelson Castro. 

 

Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo 
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Urbanismo e Meio Ambiente 

Melhorias e reformas realizadas no ano de 2018 Zoológico Municipal:  

 

• Construção de novo recinto para os lobos guarás.  

• Reforma do Serpentário.  

• Instalação de banners informativos.  

• Reforma dos portões dos grandes felídeos. 

• Construção de novo Barracão para armazenamento de materiais.  

• Pintura de todo guarda corpo.  

• Reforma dos banheiros da área de visitação.  

• Reforma parte interna, telhado e instalação de novos itens sustentáveis no Centro de  Educação Ambiental. 

Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo 



18  18  

Água e Esgoto 

 

 

 

 

 

 

SeMAE  

Programa de redução e controle de perdas 

• Na área comercial realização de trabalho persistente objetivando redução da inadimplência assim 

como perdas comerciais, com cortes e caça fraudes. 

• Na área operacional e de manutenção de redes foi ampliada a ação de troca de ramais em sistemas 

com maior índice de perdas. Essa ação proporcionou redução nos sistemas de até 15%.  

• Foram realizadas obras de implementação e substituição de novos equipamentos visando a 

modernização dos sistemas, propiciando maior eficiência energética e redução de perdas. O custo foi 

de R$1 milhão. 

 

 

Obras de ampliação e modernização dos sistemas de abastecimento de água 

• Foram realizadas obras de ampliação da captação de água, com o início da perfuração de um novo 

Poço no Aquífero Guarani e executada a rede adutora interligando-o ao Sistema de reservação 

Eldorado. Os contratos totalizaram R$6,6milhões. 
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Água e Esgoto 

 

 

 

 

 

 

 

SeMAE  

Ampliação da rede de interceptores e coletoras de esgotos 

• Foi finalizada a implantação de interceptores de esgoto nas margens dos córregos Macacos, São 

Pedro, Anta, Piedade e Felicidade. Foram 30 quilômetros, em todas essas obras, beneficiando uma 

população de aproximadamente 150 mil pessoas. Estão em execução mais interceptores às 

margens do rio Preto, para substituição e ampliação da rede existente. 

• Há também o programa de substituição de redes coletoras em vários bairros da cidade visando 

suas adequações ao adensamento urbano, melhoria no atendimento e proteção do meio ambiente. 

 

 

Obras de ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto 

• Está em plena execução a ampliação da ETE Rio Preto. Já estão finalizados o aerador e o 

decantador. Em fase de instalação de equipamentos, o reator de fluxo ascendente. 
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Obras e Serviços Gerais 

• Conclusão das obras do Viaduto João Mesquita (CP 12/2015 - R$ 9.431.193,59). 

 

• Conclusão das obras de implantação de redes de águas pluviais no Córrego do Tiago (R$ 615.188,92 

– CP 05/2017). 

 

• Iluminação Pública 1ª Etapa do Ecoparque Empresarial Norte (R$277.783,18 – CP 05/2018).  

 

• Continuidade das obras de Mobilidade: 09 Corredores (CP 10/2016) e Construção do Novo Terminal 

(CP 13/2015). 

 

• Conclusão das obras de Recapeamento das Avenidas Fernando Costa, Dr Antonio Tavares Pereira 

Lima, José Munia e Presidente Juscelino Kubitscheck de Oliveira e as Ruas Alameda dos Cravos e 

José Nogueira de Carvalho, trechos da Avenida Benedito Rodrigues Lisboa, as Ruas Capitão Justino 

M. do Espírito Santo e Dr. Carlos Rodrigues Nogueira. No Distrito de Talhado as Ruas Ezequiel Pinto, 

São Sebastião, 1º de Maio, Liberdade, Capitão Delmino, Concordia e Independência.  

   Valor total das 4 obras:  R$ 2.734.069,69. 

 

• Conclusão da elaboração de projetos para obras de drenagem no Córrego Cobertinho – TP 13/2017- 

R$230.547,96. 

Secretaria de  Obras 
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Obras e Serviços Gerais 
• Obra do Complexo Viário da Avenida Mirassolândia (CP 07/2018 – R$24.809.150,22). 

 

• Convênios firmados com a Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo para 

pavimentação e recapeamento de diversas Ruas e Avenidas do município, no montante de R$ 

4.470.000,00. 

 

• Conclusão da obra de recapeamento asfáltico no valor de R$ 4.000.000,00 (CP 11/2018). 

 

• Emendas Parlamentares: documentação entregue, aguardando posicionamento da Secretaria de Estado 

(valores de R$ 350.000,00 e R$ 120.000,00). 

 

• Ampliação do CRAS João Paulo II - R$ 426.522,14 –Edital lançado em 10/12/2018 – Licitação 

homologada em 02/04/2019.  

 

• Modernização do Banco de Alimentos: R$ 449.000,00 – em execução. 

 

• Aquisição de Patrulha Mecanizada: R$ 492.500,00 – em execução. 

 

• Reforma do Terminal Ferroviário: R$ 1.378.790,00 – Projetos concluídos (TP 04/2018 – R$ 65.746,29).  

 

Secretaria de  Obras 
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Obras e Serviços Gerais 

• Conclusão da obra de Acessibilidade do Complexo Viário Antônio Lopes da Silva, (CP 15/2018 – 

R$81.986,11). 

 

• Revitalização do Parque da Cidade da Criança (Secretaria de Esporte e Lazer – TP 01/2018 – 

R$1.074.227,23). 

 

• Iniciada a obra de Ampliação/Reforma do CREAS Sinibaldi (Secretaria de Assistência Social – TP 

02/2018 – R$290.090,51). 

• Iniciada obra de Implantação/execução de iluminação pública ornamental no Complexo Viário da 

Avenida Mirassolândia, CP 16/2018 – R$609.166,39.  

 

•  Iniciada a obra de recapeamento asfáltico em diversas ruas e avenidas nas macrorregiões do município 

– faixa III e IV do D.E.R., CP 19/2018, - Contrato Finisa nº 0498514-31. Valor: R$53.107.323,88.  

 

• Iniciada obra de microdrenagem e águas pluviais na Avenida Bady Bassitt, esquina com Rua Pedro 

Amaral, Rua Paquetá e em diversas ruas do Bairro Vila Sinibaldi, CP 20/2018, - Contrato Finisa nº 

0498514-31. Valor: R$3.891.344,84.  

 

• Iniciada obra de pavimentação, redes de águas pluviais e sinalização viária do trecho da Rua Izidoro 

Pupim, entre a Rua São Benedito e a Avenida Dr. Ernani Pires Domingues, com implantação de obra de 

arte especial sob a linha férrea, CP 21/2018, -Contrato Finisa nº 0498514-31. Valor: R$5.104.524,69.  

 

 

Secretaria de  Obras 
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Obras e Serviços Gerais 

• Faxina Urbana: roçada (manual e mecanizada) de aproximadamente 3.000.000m², e o recolhimento de 

aproximadamente 35.000ton de resíduos. 

• Manutenções/limpezas : Calha do Canal do Rio Preto (na Avenida Philadelpho Gouveia Neto), Calha do 

Córrego Borá; Calha do Córrego Canela; e  manutenção nos 15 Pontos de Apoio do Município. 

• Campanhas de limpeza e conscientização de descarte regular de resíduos. 

• Projeto Cidade Limpa: realizado de 06 a 17 de agosto de 2018, com coleta de resíduos, móveis velhos, 

pneus, garrafas, eletrodomésticos, dentre outros inservíveis em 170 bairros. No ano de 2019 foram 

retiradas 8.500 toneladas de materiais no período da campanha em fevereiro.  

• Mutirão Jogando Limpo: realizado em julho de 2018, com a participação das Secretarias Municipais de 

Obras, Trânsito, Rotary Club São José do Rio Preto Alvorada, Defesa Civil e Tiro de Guerra, realizou 

roçada e retirada de resíduos de áreas da região norte da cidade, limpeza de bocas de lobo e 

distribuição de folhetos orientativos sobre os perigos do descarte irregular de resíduos.  

• N° de Revitalizações: 05 praças: A revitalização de praças engloba a urbanização do local e o plantio 

de grama. 

• Construção de Praças: 03 - Praça Memorial aos Povos Árabes, localizada no Jd. Walkiria; Campo de 

Futebol, localizada no João Paulo II, Rotatória e Canteiros da Av. Dr. Alberto Andaló – Projeto “Viva A 

Praça”, localizada no Jardim Redentor. 

• N° de novas adoções realizadas pelo “Projeto Viva a Praça”: 18. 

 

Secretaria de  Serviços Gerais 
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Obras e Serviços Gerais 

• Mutirão de limpeza e reforma de bocas de lobo: em parceria com o SeMAE, foi realizado a  limpeza 

de 466 boca de lobos, e manutenção/reforma de mais 282 unidades. 

 

• Complexo de reciclagem: incluindo os resíduos recolhidos dos Pontos de Apoio e demais fontes foram 

processados e produzidos no ano de 2018 total de 25.245 ton. de material utilizável. 

 

• Construção/recuperação de pontes: Ponte João Paulo II (sobre o Córrego Felicidade); Ponte Talhado 

próximo ao Condomínio São Judas; Ponte Estância Alvorada próximo ao acesso à Av. Alfredo Teodoro 

de Oliveira; Ponte Estrada M. SJR-050 com estrada de acesso à denominada estrada do 

Bispado/Córrego da Lagoa; Ponte próxima à estrada de acesso à Estância Primavera; Ponte próxima à 

Av. Cecconi & Gerosa; Ponte do Orquidário, no Córrego dos Macacos; Ponte no Córrego da Lagoa, em 

frente ao Condomínio Quinta do Lago, Engº Schmitt. 

 

• Setor de carpintaria e serralheria: aproximadamente 900 (novecentas) ações de manutenção em 

geral, incluindo a confecção de placas informativas de “Proibido Jogar Lixo”, confecção de cavaletes de 

trânsito, confecção de lixeiras para praças, montagem/desmontagem de árvores de natal e cenários para 

peças teatrais do Município. 

 

Secretaria de  Serviços Gerais 
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Habitação 

• FORAM MAIS DE 9.000 FAMÍLIAS ATENDIDAS.  

• Residencial Vida Nova Dignidade: Entrega de 1.536 unidades, beneficiando 5.376 pessoas; Origem dos 

recursos: PMCMV – Faixa 1,5 e 2; Total de Investimento: R$ 168 milhões.  

• Pós-Ocupação PMCMV - Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial PDST: – Programa Minha Casa 

Minha Vida – FAIXA 1: com investimentos realizados em 03 (três) Projetos via convênio no valor de:  R$ 

868.047,71. 

• Continuidade do Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial PDST - Parque Residencial Nova Esperança, 

com 2.491 famílias beneficiadas. 

 

• Foram realizados os processos de Licitações para contratações de serviços, materiais e de construção de 

espaço físico para o funcionamento do Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial PDST - Parque 

Residencial da Solidariedade, com 1.300 famílias beneficiadas. 

EMCOP 
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Habitação 

• Situação atual dos loteamentos ilegais/regularizados no município: 

 56  loteamentos regularizados 

 10  loteamentos em análise no Programa Cidade Legal (aprovados pelo município) 

 42 em fase de regularização 

 108 loteamentos (subtotal) 

 21 áreas em estudo/análise de viabilidade para regularização 

 129 loteamentos (total) 

 

• 26 notificações para apresentação de documentação para regularização fundiária 

• 23 Atendimentos técnicos para orientação sobre o procedimento de regularização fundiária. 

• 33 Estudos de viabilidade técnica para auto de demarcação urbanística. 

• 1767 notificações emitidas para demarcação urbanística aos titulares de direitos inscritos na matrícula dos 

imóveis e confrontantes objetos de solicitação de instauração de procedimento para regularização fundiária. 

• 27 Editais de Auto de Demarcação Publicados no Diário Oficial do Município. 

• 33 Instaurações de Regularização Fundiária Urbana – REURB. 

• 22 certificados de viabilidade emitidos para Regularização Fundiária Urbana – REURB 

• 09 estudos técnicos, análise e desenvolvimento de projetos de regularização fundiária. 

• 03 Estudos Técnicos Sociais para classificação de loteamento, totalizando 120 visitas domiciliares e 

entrevistas sociais com ocupantes de lotes. 

 

 

Secretaria de  Habitação 
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Habitação 

• 16 loteamentos com elaboração de documentação técnica para cadastramento de lotes. 

• 439 atendimentos de usuários para Cadastro de Lotes. 

• 26 loteamentos vistoriados para conferência de projeto e apontamentos diversos (Inspetoria Fiscal de 

Posturas). 

• 10 Aprovações de projeto de regularização com Certidões de Regularização Fundiária - CRF emitidas. 

• 02 loteamentos foram contemplados para elaboração de projetos urbanísticos e avaliação ambiental 

visando a regularização fundiária. 

 

• Continuar a dar assistência aos moradores na fase pós-regularização, até obtenção da titulação final, e 

levar gradativamente a infraestrutura pública a essas áreas, de acordo com a disponibilidade orçamentária. 

 

• Monitoramento rotineiro de 120 locais específicos e acompanhamos cerca de 400 pontos mapeados e 

considerados de risco para as ocupações irregulares para fins de moradia.  

 

• Monitoramento na Comunidade do Brejo Alegre a fim de coibir a expansão da ocupação, tendo sido 

realizadas 11 (onze) remoções (voluntárias) de juntamente com a Secretaria de Serviços Gerais e com 

apoio da Guarda Civil Municipal e Policia Militar. 

 

• Monitoramento na Comunidade do Vila Itália a fim de coibir a expansão da ocupação e encaminhamento 

para a Secretaria de Meio Ambiente sobre suspeita de desmatamento, constatação de comercialização de 

02 barracos. 

 

 

Secretaria de  Habitação 
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Economia, Desenvolvimento, Geração de 
Empregos e Turismo 

Agenda das Audiências Públicas 

1ª 16/07/2018 Região de Schmitt 

2ª 23/07/2018 Região de Talhado 

3ª 30/07/2018 Região da Vila Toninho 

4 ª 06/08/2018 Região do HB 

5 ª 13/08/2018 Região da Represa 

6 ª 20/08/2018 Região Central 

7 ª 27/08/2018 Região da Cidade da Criança 

8 ª 03/09/2018 Região do Pinheirinho 

9 ª 10/09/2018 Região do CEU 

10ª 17/09/2018 Região do Bosque 

Secretaria de Planejamento Estratégico, C, T & I 

Revisão do Plano Diretor – Audiências Públicas  
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Economia, Desenvolvimento, Geração de 
Empregos e Turismo 

Secretaria de Planejamento Estratégico, C, T & 

Parque Tecnológico 

 

• Centro Incubador de Empresas – base mista 

Foram assistidas 25 empresas que geraram: 

• Faturamento Total: R$ 5.622.651,14 

• Imposto Arrecadado: R$ 324.475,26 

• Postos de Trabalho: 112 

• Verbas de Fomento: R$ 379.869,59 

 

 

• Centro Incubador de Empresas – base tecnológica e Centro Empresarial 

Publicação dos Editais para seleção de empresas para ocupação do Centro Incubador de Empresas 

– base tecnológica e Centro Empresarial (junho à outubro). 

Foram selecionadas 12 empresas: 

• 10 para ocupação do Coworking; 

• 02 para o Centro Empresarial. 
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Economia, Desenvolvimento, Geração de 
Empregos e Turismo 

• Trem Caipira: foram realizadas 12 viagens, com mais de 1.200 passageiros transportados.  

• Mapa Brasileiro de Turismo: atualização do cadastro junto ao Ministério do Turismo, onde São José do 

Rio Preto compõe a Região Turística “Águas, Cultura e Negócios”. 

• COMTUR: regularização, fortalecimento e articulação com o COMTUR (Conselho Municipal de Turismo).  

• FUMTUR: Regularização do FUMTUR (Fundo Municipal de Turismo), articulação para captação de 

recursos para dotação orçamentaria do FUMTUR.  

• Plano Municipal de Turismo: Desenvolvimento de ações em parceria com o COMTUR dentro do Plano 

Municipal de Turismo apresentado pela entidade em sincronia com este Plano de Trabalho da SEMDEC.  

• MIT – Município de Interesse Turístico: Baseado nas ações estruturantes, foi dado continuidade ao 

processo do MIT. O processo está no DADETUR para análise desde outubro de 2018. 

• Desenvolvimento de Produtos: Orientação, articulação e ações de desenvolvimento dos Recursos 

Turísticos existentes para a transformação em Produtos Turísticos (melhoria dos atrativos, 

desenvolvimento de novos roteiros no City Tour DESCUBRA RIO PRETO). 

• Estações Ferroviárias: Revitalização das Estações Ferroviárias de São José do Rio Preto e de 

Engenheiro Schmitt.  

• Ocupação das Estações Ferroviárias: ações em parceria com ARNAP, Museu Ferroviário, Camerata 

Jovem Beethoven, Museu Caipira, Espaço Gastronomico, Clube de Ferromodelismo, contribuindo de 

forma significativa para a concretização dos Produtos Turísticos Culturais.  

• Articulação junto ao DNIT para a doação de composição: Locomotiva + Vagões de Passageiros, 

visando o desenvolvimento de novos produtos turístico culturais.  

 

 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo 
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Economia, Desenvolvimento, Geração de 
Empregos e Turísmo 

• CITY TOUR “DESCUBRA RIO PRETO”: valorizar os atrativos turísticos dando a eles a devida 

configuração de produtos turísticos para os visitantes (ex: Estações Ferroviárias, Igrejas, Mercado 

Municipal, Museu José Antônio da Silva, Distrito de Schmitt, entre outros). 

• PIT: Manutenção e melhoria no atendimento no PIT (Posto de Informação ao Turista).  

• Carteiras da SUTACO: emissão de 27 carteiras da SUTACO (Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas 

Comunidades), que identifica o cidadão como profissional do artesanato. 

• Empreende Rio Preto: Despertar o potencial e o espírito empreendedor transformando Rio Preto em 

uma “Cidade Empreendedora” em parceria com o  SEBRAE, SENAC, SESI, SENAI, FATEC e ETEC.  

• Sala de Crédito: apresentar opções de crédito, linhas para projetos de expansão, modernização, 

inovação, compra de máquinas e equipamentos e capital de giro. O evento que conta com a parceria do 

BNDES, DESENVOLVE SP, SEBRAE ACIRP atendeu cerca de 150 pessoas. 

• Banco do Povo: participação ativa nos projetos de incentivo ao crédito e de empreendedorismo, 

ampliando a geração de emprego, renda e desenvolvimento local por meio da concessão de 

empréstimos para o desenvolvimento de pequenos negócios.  

• Sala do Empreendedor: agilizar o atendimento aos futuros empreendedores e também para aqueles 

que já empreendem na cidade. A sala do empreendedor proporciona informações e atendimentos 

relacionados à formalização de MEI. 

• Internacionalização do Aeroporto: visita técnica ao DAESP, ocasião em que foi solicitada atualização 

de todos os dados referentes ao município e do próprio aeroporto. 

• Natal Luz: projeto que contou com parceria da iniciativa privada para iluminação natalina. 

 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo 
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Economia, Desenvolvimento, Geração de 
Empregos e Turísmo 

 

• 3.829 vagas abertas e 659 munícipes contratados no mercado de trabalho pelo sistema balcão de 

empregos e mais 24 para a rede atacadista Muffato, 240 TENDA, 122 Atacadão, 46 PREVER, 117 

Facchini. 

• Evento em comemoração ao Dia do Trabalho, com a participação de aproximadamente 6 mil 

trabalhadores.  

• Tratamento prioritário de emprego e de curso profissionalizantes às mulheres vítimas de violência. 

• Realização de  audiências visando a implantação do Instituto Federal no prédio do antigo CEFAN  

• Parceria para a realização do curso técnico de vestuário oferecido exclusivamente para a unidade da 

ETEC na Zona Norte, no Colégio Walfredo Fogaça. 

• Cursos: 1080 vagas abertas / 736 formados (até o final de 2018) 

• FRENTE DE TRABALHO – 25 bolsistas para o curso de qualificação na Secretaria Municipal do Trabalho 

e do Emprego. Sucesso com a reintegração de pessoas em situação de rua com o mercado do trabalho e 

qualificação profissional. 

• VIA RÁPIDA EMPREGO – programa de qualificação em pintura, 25 alunos formados com ajuda de bolsa 

para iniciar a profissão de pintor. Na parte prática foi revertido para o município a mão de obra desses 

alunos para pintar o colégio municipal Alberto José Ismael.  

 

Secretaria do Trabalho e Emprego 
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Economia, Desenvolvimento, Geração de 
Empregos e Turísmo 

Secretaria do Trabalho e Emprego 

CURSOS OFERECIDOS 
ANO DE 

EXECUÇÃO 

QUANTIDADE 

DE VAGAS 

QUANTIDADE 

DE FORMANDOS 

01 Assentador de Portas 2018 80 80 

02 
Assistente de recursos 

Humanos 
2018 20 20 

03 Auxiliar Administrativo 2018 30 21 

04 Auxiliar de Escritório 2018 30 12 

05 Costura Industrial 2018/2019 80 A CONCLUIR 

07 Frente de Trabalho 2018/2019 25 A CONCLUIR 

09 Informática Básica 2018 60 31 

10 
Operador de 

Empilhadeira 
2018 15 16 

11 Pintor 2018 25 18 

13 Recepcionista 2018 40 30 

14 Time do Emprego 2018 65 63 

15 ARPROM 2018 200 200 

16  FULBEAS 2018 270 245 

    TOTAL 1080 736 
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Agricultura e Abastecimento 

Ação – Alimenta Rio Preto 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
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Agricultura e Abastecimento 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

Organização dos projetos e ações dentro do Programa 



36  36  

Agricultura e Abastecimento 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

Banco Municipal de Alimentos 
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Agricultura e Abastecimento 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

Ação – Alimenta Rio Preto 

Programa de Aquisição de Alimentos (Abastecimento Equipamentos Públicos) 

Hortas Municipais (Produção própria para abastecimento dos Equipamentos Públicos) 

Subvenção ao Bom Prato 

Contrapartida Cessão Área Cooperiopreto 
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Agricultura e Abastecimento 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

Hortas Assistência Técnica 

Ação – Apoio Agropecuário 

Patrulha Agrícola 

Estradas Rurais 
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Agricultura e Abastecimento 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

Ação – Feiras, Eventos e Transferência 
de Tecnologia 

Cessão de área para realização de eventos 

no Recinto de Exposições 

56ª EXPO Rio Preto 

Ação – Apoio à Comercialização 

Feiras Livres 
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Agricultura e Abastecimento 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

Ação – Apoio à Comercialização 

Mercado Municipal 
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Assistência Social e Políticas para Mulheres, 
Pessoas com Deficiência, Raça e Etnia 

Secretaria de Assistência Social 

Unidades Públicas Serviços  Número de famílias e indivíduos  

CRAS  PAIF e SCFV  75.595 

 CCF, CCI e CCJ     SCFV 15.317 

Total  90.912 

Famílias e Indivíduos atendidos nos Serviços da Proteção Social Básica 

Famílias e Indivíduos atendidos nos Serviços da Proteção Social Especial 

 Unidades Públicas  Serviços 
Número de famílias 

e indivíduos * 

CREAS PAEFI e MSE 7.250 

Centro POP/ Cozinha 

Comunitária 

Serviço Especializado, 

Abordagem Social e 

Oferta de Jantar 

13.648 

Vila Dignidade 
  

--------------- 
10 

Total 
  

--------------- 
20.908 
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Assistência Social e Políticas para Mulheres, 
Pessoas com Deficiência, Raça e Etnia 

Secretaria de Assistência Social 

     Foram implantados dois novos Serviços na Proteção Social Especial: 

• Serviço de Acolhimento Institucional Compartilhado  

• Serviço de Acolhimento em Casa de Passagem 

 

Atendimento as famílias e indivíduos nos Serviços da Proteção Social Básica e Especial por meio de 

Repasse de Recursos financeiros as Organizações da Sociedade Civil - OSC, inscritas no Conselho 

Municipal de Assistência Social – CMAS.  

 

 
 

Serviços 

Nº de 

OSC 

Atendidos 

2018 * 

Recurso Municipal 

R$ 

Recurso 

Estadual 

R$ 

Recurso 

Federal 

R$ 

Total R$ 

Serviço Convivência e 

Fortalecimentos de 

Vínculos, Abordagem 

Social, Centro Dia, 

Acolhimento, para  

criança, adolescente,  

idoso, deficiente, 

pessoa em situação de 

rua. 

19 60.108 

  

14.669.410,45 

  

78% 

  

  

1.790.994,39 

  

10% 

  

2.271.912,40 

  

12% 

  

18.732.317,44 

  

100% 
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Assistência Social e Políticas para Mulheres, 
Pessoas com Deficiência, Raça e Etnia 

Secretaria de Assistência Social 

 Oferta em Recurso Financeiro  Número de famílias e indivíduos 

Bolsa Família – Programa Federal 10.774 famílias 

Renda Cidadã – Programa Estadual 461 famílias 

Ação Jovem – Programa Estadual 262 jovens 

Benefício de Prestação Continuada – Programa Federal 5.714 idosos 

Benefício de Prestação Continuada – Programa Federal 3.108 pessoas c/ deficiência 

Sub total 20.319 

 Oferta em espécie Número ofertado 

Viva Leite – Programa Estadual 916 crianças 

Auxílio Nutricional – Programa Municipal 10.410 

Vale Transporte – usuário frequentar os serviços – 

Programa municipal 
16.381 

Sub total 27.707 

Número de Famílias/Indivíduos Beneficiados 
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Assistência Social e Políticas para Mulheres, 
Pessoas com Deficiência, Raça e Etnia 

Secretaria de Assistência Social 

• Valorização do trabalhador do SUAS e dos usuários da Assistência Social em 2018: 

• Elaboração do Plano Municipal de Assistência Social – 2018-2021 com diretrizes e metas para o 

Sistema Único de Assistência Social - SUAS Rio Preto; 

• Elaboração do Plano e Política Municipal de Educação Permanente do SUAS Rio Preto com 

diretrizes e conteúdos básicos de formação dos trabalhadores, gestores e conselheiros;  

• 25 (vinte e cinco) capacitações e 848 pessoas capacitadas, além de Conferências: Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente e dos Direitos da Pessoa Idosa, Seminários entre outros 

eventos de formação.  

 

 

Carteira de Transporte Número de famílias e indivíduos 

Carteirinha – Passe Gratidão - Programa Municipal 1.688 idosos 

Carteira do Idoso – Programa Estadual 214 idosos 

Sub total 1.902 

Total Geral 49.928 
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Assistência Social e Políticas para Mulheres, 
Pessoas com Deficiência, Raça e Etnia 

Secretaria dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com Deficiência, 

Raça e Etnia 

• Casa Abrigo Solidária Regional: abrigou 33 mulheres e 47 dependentes. Contabilizou-se 201 

atendimentos individuais, 184 atendimentos psicossociais, 407 orientações, 267 encaminhamentos e 

26 reuniões de grupos reflexivos com 72 participantes, 217 oficinas participando 284 pessoas. 

Realizou-se 66 reuniões com as famílias (mulheres e dependentes). Houve 236 articulações com a 

rede socioassistencial e 30 com o sistema de garantia de direitos. 

 

• Pessoa com Deficiência (PcD): foram atendidos 997 usuários. No trabalho social foram realizados 

5.515 atendimentos individuais, 243 atendimentos interdisciplinares, 9.806 orientações, 26 visitas 

domiciliares e 939 encaminhamentos. Efetuou-se 1316 articulações com a rede socioassistencial, 

intersetorial e com sistema de garantia de direitos, 704 pessoas frequentaram a academia (Espaço 

SuperAção),  113 inclusões de pessoas com deficiência no mundo do trabalho através do emprego 

apoiado, 761 acompanhamentos realizados pela central de interpretação de libras (CIL). 

 

• O Centro de Referência e Atendimento à Mulher – CRAM: 1.149 mulheres receberam atendimento 

no serviço, foram prestados 3.560 atendimentos individuais, 760 atendimentos psicossociais, 132 

sociojurídicos e 8.556 orientações, 351 visitas domiciliares e 518 encaminhamentos foram realizados 

no período. Realizou-se 18 grupos reflexivos e 25 oficinas/atividades, totalizando 1.107 mulheres 

participantes. A articulação com a rede socioassistencial e com o sistema de garantia de direitos 

somou 2.118. 
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Assistência Social e Políticas para Mulheres, 
Pessoas com Deficiência, Raça e Etnia 

Secretaria dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com Deficiência, 

Raça e Etnia 

• Igualdade Racial: 160 atendimentos individuais, 220 orientações, 24 encaminhamentos e 11 

usuários inseridos no mercado de trabalho. Foram  realizadas 06 articulações com a rede 

socioassistencial, 66 articulações com empresas e 177 currículos encaminhados. 

 

• Elaboração do Protocolo Regional de Atendimento à Mulher em situação de violência doméstica e 

familiar 

 

 

• Democracia Participativa – Orçamento Participativo 

O Orçamento Participativo foi executado pelas Secretaria de Planejamento e Secretaria de Governo, 

através de reuniões realizadas com as Associações de Bairro. As propostas da LOA foram 

encaminhadas à Câmara Municipal em 20 de setembro. A partir desse ponto as atividades relativas ao 

Orçamento Participativo voltaram a ser de responsabilidade da Secretaria Municipal dos Direitos e 

Políticas para Mulheres, Pessoa com Deficiência, Raça e Etnia, em respeito à lei 7987/2000. 
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Educação 

• 116 escolas municipais 

• 17 escolas parceiras 

• mais de 40.000 alunos  

• Aproximadamente 1.617 classes 

• modalidades de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) 

Secretaria de Educação 

MODALIDADE TOTAL DE ATENDIMENTO

EDUCAÇÃO INFANTIL 18.789                                                  

ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR 21.041                                                  

ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - PRESENCIAL 302                                                        

MODALIDADE SEMI PRESENCIAL - Modular (6º ao 9º ano 

– Ensino Fundamental) 140                                                        

TOTAL GEAL 40.272                                                  

• 2.004 Professores de Educação Básica I (PEB I) 

• 75 docentes – PEBII 

• 91 Diretores de Escola 

• 103 Coordenadores Pedagógicos  

• 423 estagiários 

• 258 funcionários administrativos,  

• 1.550 postos de serviço terceirizados. 
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Educação 

• Implementação de Plano Integrado de Segurança, para as escolas, com 10 postos de serviço com uma 

ronda motorizada. Funciona no período noturno. 
 

• 260 Anjos da Escola e 11 Anjos da Guarda que atuam nos estabelecimentos de ensino no período 

diurno.  
 

• Reforma e instalação de rede elétrica em diversas escolas e do sistema de Proteção de Descargas 

Atmosféricas – SPDA.  Inúmeras reformas em muros, banheiros, cozinhas, telhados, calhas, 

vazamentos, instalações. 
 

• Aquisições do setor de compras: 

o 2.420 ventiladores, 

o 56 TV de Led, 

o 50 geladeiras, 

o 20 freezers e 

o cerca de 80.000 uniformes. 

 

• Revitalização dos laboratórios de informática, reestruturação da rede de internet com instalação de fibra 

ótica em 26 escolas, aquisição de 500 novos computadores com monitores de 22 polegadas e aquisição 

de 160 projetores (datashow) para as escolas. 

 

Secretaria de Educação 
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Educação 

    

  

 

Secretaria de Educação 

• Reuniões de formação continuada 

   Formação continuada, pela equipe técnico -  pedagógica da SME, contando com as Gerências de    

Capacitação, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Assistentes Técnicos. 

 

• Realização de Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos de Professor, 

Diretor de Escola, Coordenador Pedagógico e Supervisor de Ensino 

 

• Adaptação à prática do MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, 

referente à implantação da Lei 13019/14, decretos 17708/17 e 17723/17 e publicação das 

Instruções Normativas nº 01, 02, e 03/17, que disciplinam as regras de parcerias entre o Poder 

Público e as OSCs.  

 

• Nomeação de novos gestores para acompanhamento das parcerias. 

 

• Geo-referenciamento para demarcação dos locais de projetos de contraturno, no mapa da cidade, 

com identificação dos pontos de localização dos projetos, a fim de verificar as regiões que 

necessitam de atendimento. 

 

• Celebração de oito novas parcerias: Maquininha do Futuro, ALARME, APAE, Paraíso Eldorado, 

Paraíso Pinheirinho, Paraíso Talhados, Paraíso Ana Célia/Nunes e Paraíso Vila Mayor. 
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Trânsito e Mobilidade Urbana 

Melhoria do Transporte Público 

• Término do Terminal Central e construção de 03 (três) mini terminais na Zona Norte e 02 (dois) na região 

do HB; 

• Aumento do número de pontos cobertos, para melhorar o conforto dos usuários; 

• Inicio da operação dos ônibus com ar condicionado (36 veículos); 

• Garantir um transporte mais eficiente e de melhor qualidade, visando aumentar a quantidade de 

usuários. 

 

Racionalização e Modernização do Trânsito 

• Melhorar a segurança, fluidez e comodidade do trânsito de veículos e pedestres, com introdução de 

melhorias na Mobilidade Urbana; 

• Implantação de programa permanente de Educação de Trânsito nas escolas municipais e parceiras; 

• Implantar a Mini Cidade do Trânsito na Cidade da Criança; 

• Revitalização da sinalização de trânsito nas principais vias da cidade; 

• Instalação de semáforos nos cruzamentos mais perigosos, e que foram detectados acidentes; 

• Estudos técnicos para implantação de rotatórias em cruzamentos críticos; 

• Estudos técnicos para implantação de lombofaixas, lombadas, sinalizações, visando à redução do índice 

de acidentes, com base no Banco de Dados da S.M.T.T.S. e do Infosiga. 

 

Secretaria de Trânsito 
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Trânsito e Mobilidade Urbana 

Tapa Buraco 

• Execução de 400.000m² de correções pontuais asfálticas sem corte e aplicação de massa com cbuq nas 

vias do município; 

• Execução de 100.000 m² de correções pontuais asfálticas sem corte e aplicação de massa com cbuq 

com cap 30/45 modificado, com retardador de cura para aplicação a frio. 

 

  

Serviços Diversos 

•  Instalação de 4.000 placas toponímicas (identificação de ruas) nas principais vias da cidade; 

• Recapeamento de 200 sarjetões para encaminhamento de águas pluviais, com aplicação de 1.200 m³ de 

concreto; 

• Pintura acrílica para sinalização horizontal por processo manual ou mecânico, inclusive faixa 

seccionadas ou continuas, faixas de pedestres, retenção, canalização, zebrada, setas, letreiros e 

remoção de pintura. Total = 250.000m² a serem aplicados nas vias urbanas. 

 

Secretaria de Trânsito 
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Cultura 

FÓRUNS 

• Leitura e avaliação de editais do Prêmio 

Nelson Seixas 

• 26/4, Teatro Municipal Paulo Moura 

 Conferência Municipal de Cultura 

• 12 a 14/11, Teatro Municipal Humberto Sinibaldi 

Neto 

 

FESTIVAIS 

• Janeiro Brasileiro da Comédia 

• 23 a 30/1, Teatro Municipal Paulo Moura e mais 

8 espaços do município 

• Carnaval 2018 

• Fevereiro 

• Aniversário da cidade 

• 11 a 19/3 - 84 apresentações envolvendo 

artistas e coletivos rio-pretenses. 

•  14º Arraiá da Dinorath - O Arraiá das Artes 

• 8/6, Casa de Cultura “Dinorath do Valle” (Praça 

Cacilda Becker) 

•   
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FIT - Festival Internacional de Teatro de São 

José do Rio Preto  

5 a 14/7 

  

13º FEM – Festival Nacional de MPB 

Vinicius Nucci Cucolicchio  

17,18 e 19/10, Teatro Municipal Humberto 

Sinibaldi Neto 

  

Consciência Negra 

Novembro e dezembro 

  

Noite Preta 

16/11, Teatro Municipal Paulo Moura 

  

  

Réveillon  

31/12, Anfiteatro Nelson Castro 
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Cultura 

EDITAIS 
 

• Prêmio Nelson Seixas  

Entrega dos prêmios: 17/9, Teatro Municipal 

Humberto Sinibaldi Neto 

Na edição 2018 foram investidos mais de R$ 900 

mil em projetos de artistas residentes em Rio 

Preto, contemplando atividades nas modalidades: 

Cinema e Vídeo, Artes Plásticas, Fotografia, 

Cultura Hip Hop, Escolas de Samba, Literatura, 

Música, Teatro e Circo.  

 

FORMAÇÃO   

 

• Núcleos Municipais de Artes e Cultura  

Atenderam crianças, adolescentes e adultos, nos 

períodos manhã, tarde e noite, conforme a 

demanda de cada local.  

  

• Planejamento com instrutores dos Núcleos 

de Artes e Cultura 

Janeiro – Casa de Cultura “Dinorath do Valle” 

 

Secretaria de Cultura 

OFICINAS 

  

• Cadeiras e pincéis 

Segundo Semestre 2018 

Oficina de Pintura em tela para 25 a 30 

pessoas com deficiência  

 

• Oficina de reciclagem 

Fevereiro 

BIBLIOTECA 

  

Hora do conto 

Abril, Maio, Junho, Agosto, Setembro, 

Outubro, Novembro 

  

Doação de Acervo 

Volumes do acervo da Biblioteca Central em 

duplicata foram doados para 10 bibliotecas da 

região.  
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Esporte 

• Revitalização do Parque da Cidade da Criança – 1ª Etapa 

Repasse federal é de R$ 975.000,00 e a contrapartida municipal é de R$ 99.227,33. 

 

• Inauguração da Praça dos Esportes e da Cultura do Distrito de Eng. Schmitt: 

O espaço conta com área total de 3.000 m², estrutura com quadra poliesportiva, pista de skate, pista 

de caminhada, academia ao ar livre, nove salas multiúso, parque infantil e área com mesas e bancos. 

 

• Implantação do Centro de Iniciação ao Esporte – CIE Lealdade e Amizade 

Repasse federal de R$ 3.840.163,27 e a contrapartida de R$ 112.367,15, o valor total da obra foi de 

R$ 4.396.346,22, sendo  mais R$ 443.815,80 custeados com recurso próprio.O local tem uma área de 

7.000 m² que contempla: ginásio poliesportivo coberto; sala de administração, sala de 

professores/técnicos, vestiários, enfermaria, copa, depósito, academia e sanitários; estruturas de 

atletismo. 
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Esporte 

• Realização de Evento: 1.º Campeonato de Esporte Escolar do Município de S. J. Rio Preto 

O repasse federal de R$ 600.000,00 e a contrapartida municipal de R$ 12.000,00. 

 

• Recuperação da Pista de Atletismo e Reforma do Complexo Poliesportivo Eldorado 

O repasse federal de R$ 6.624.000,00 e a contrapartida municipal de R$ 576.000,00. 

 

• Programa Segundo Tempo 

O repasse federal de R$ 718.571,00 e a contrapartida municipal de R$ 10.834,14. O programa prevê 

a aquisição de uniformes, material esportivo, contratação de professores e estagiários. 

 

Manutenção 

• Campo de Futebol do Tangará – executada 

• Campo de Futebol do São Francisco – executada 

• Praça Esportiva Cidade Jardim – executada 

• Praça Esportiva do Juruá – executada 

• Centro Esportivo Maria Lúcia – executada 

• Centro Esportivo Duas Vendas- executada 

• Campo de Futebol do Laranjeiras – em execução 

• Praça Esportiva Paulino Garcia (Jambolão) – em execução 

 

 

Secretaria de Esporte 
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Esporte 

• Departamento de Iniciação Esportiva 

O Departamento de Iniciação Esportiva tem a principal finalidade, oferecer atividades esportivas gratuitas, 

voltadas para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, com o objetivo de contribuir com a formação 

educativa com o desenvolvimento psicomotor das crianças oferecendo a prática esportiva regular. 

Oferece 16 atividades, em 70 locais no município, ministradas por 71 professores, pagos através do auxílio 

atleta, com um gasto total de R$ 667.906,00, que atendem aproximadamente 5.200 crianças.  

 

• Departamento de Esporte competitivo 

Dentre as principais competições que Rio Preto participa, estão os Jogos Regionais, que pela 18º vez 

consecutiva tornou – se campeã geral. 

Estão envolvidos aproximadamente 420 atletas e 35 técnicos, em 51 modalidades. 

 

• Esporte Comunitário 

O departamento de Esportes Comunitários, tem como sua função em desenvolver atividades para crianças, 

adolescentes, adulto, terceira idade e pessoas portadoras de necessidades especiais. O departamento 

atende cerca de 10.000 pessoas, com 94 núcleos de atividades com 11 atividades distintas. 
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