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Divulgação

FROTA Riopretans vai colocar onze novos ônibus com ar-con-
dicionado em circulação. Veículos já chegaram.           Pág A2

Escolas privadas contestam proibição 
do retorno das crianças às aulas

POLÊMICA

Baep apreende arma, drogas 
e R$ 19 mil em dinheiro

A decisão da Secretaria de 
Educação de Rio Preto de per-
mitir apenas o retorno das aulas 
para alunos do ensino médio de-
sagradou o Sindicato das Escolas 
Particulares do município (Sine-
pe). O decreto foi publicado nesta 
sexta-feira (25) e estabelece que 
os alunos da Educação Infantil e 
Ensino Fundamental 1 (1° ao 5° 
ano) continuarão sem aulas pre-
senciais até o fim do ano letivo de 
2020 tanto na rede pública como 
privada.                         Pág.A2                          

QUEDA Média de mortes pela Covid cai para três por dia, 
segundo secretário da Saúde, Aldenis Borim.             Pág.A5      Pág. A3

Presidente do MDB 
diz que candidatos 

rebelados têm
livre arbítrio

Polícia desarticula maior 
grupo de tráfico no varejo

Policiais do Baep de Rio 
Preto prenderam três pessoas, 
sendo um casal e a funcioná-
ria deles, por tráfico de drogas. 
Ao todo, foram apreendidos 
11 tijolos de cocaína, pesando 

aproximadamente 11,5 quilos, 
sete pedras de crack, duas 
porções de maconha e uma 
de cocaína, além do dinheiro,  
totalizando R$ 19.075 em es-
pécie.                            Pág. A4

Policiais civis de Rio Preto 
prenderam quatro integrantes 
de uma quadrilha responsável, 
segundo a polícia, por ser uma 
das maiores organizações de 
traficantes no varejo da cidade. 

São eles: dois irmãos, um casal e 
uma idosa. As prisões ocorreram 
durante uma operação realizada 
nesta sexta-feira (25) pela Dise 
(Divisão de Investigação Sobre 
Entorpecente).            Pág.A4

Dois candidatos 
a prefeito 

devem ficar sem 
tempo de TV
Em Rio Preto devem ser 

ao todo 10 candidatos e dois 
deles devem ficar sem tempo 
de propaganda eleitoral gratui-
to são eles: Rogério Vinicius, 
coligação (DC e PMN) “RIO 
PRETO DE MÃOS LIMPAS” e 
Paulo Bassan do PRTB. A co-
ligação do candidato à reelei-
ção Edinho Araújo será a com 
mais tempo de propaganda 
eleitoral, somando cerca de 
4 minutos.                Pág.A3

Justiça Eleitoral 
recebe 8º 
registro de 
candidatura

Carlos Alexandre do PC do 
B é o oitavo candidato a pre-
feito de Rio Preto a registrar 
sua candidatura na Justiça 
Eleitoral. A oficialização se deu 
na véspera da data limite que 
é neste sábado (26). Acaban-
do prazo e ainda faltam dois 
pré-candidatos para enviar 
toda a documentação.                       
   Pág.A3

Cartazes em ônibus alertam 
para direito das crianças

Trata-se da campanha “Faça 
bonito – Proteja nossas Crianças e 
Adolescentes” nos 273 ônibus que 
compõem o consórcio Riopretrans, 
com afixação de cartazes explicativos 
e instruções para denunciar casos de 

violação de direitos e situações de 
perigo. “Vamos circular por um mês 
com os anúncios nos ônibus, mas se 
o CMDCA achar necessário podemos 
prorrogar,” disse o secretário de Trân-
sito Amaury Hernandes.            Pág.A5

Juiz diz que é ilegal mudar 
progressão de servidores
O juiz da 1ª Vara da Fazen-

da de Rio Preto, Adilson Araki 
Ribeiro, deu ganho de causa a 
ação proposta pelo Sindicato 
dos Servidores Municipais con-
tra a Prefeitura e considerou a 

ilegalidade os incisos I e III do 
artigo 1º do decreto municipal 
nº 18615/2020 que impedem 
a contagem de tempo de serviço 
dos servidores municipais para a 
progressão.                 Pág.A3

Drogas, arma e dinheiro apreendidos na operação Viaturas fecham rua e fazem revista na casa do suspeitos
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26 de setembro de 2020 COTIDIANO

POLÊMICA

Escolas privadas criticam decisão de 
suspender aulas infantis este ano

A decisão da Secretaria de 
Educação de Rio Preto de per-
mitir apenas o retorno das ati-
vidades escolares para alunos 
do ensino médio desagradou 
o Sindicato das Escolas Parti-
culares do município (Sinepe). 
O decreto foi publicado nesta 
sexta-feira (25) e estabelece 
que os alunos da Educação 
Infantil e Ensino Fundamental 
1 (1° ao 5° ano) continuarão 
sem aulas presenciais até o 
fim do ano letivo de 2020 
tanto na rede pública como 
privada.

“Nós não concordamos 
com essa medida e achamos 
ela arbitrária. Nós conversa-
mos com o prefeito e o secre-
tário de saúde e pedimos para 
que pelo menos pudéssemos 
funcionar com 20% ou 30% 
da capacidade, que daria 
menos do que 18 alunos, mas 
não fomos ouvidos. Nosso 
sindicato atende cerca de 90 
escolas na região e todas as 
elas fizeram um grande inves-
timento para se adequar aos 

protocolos”, afirmou o diretor 
regional do Sinepe, Antônio 
Carlos Tozzo.

De acordo com ele, a eva-
são foi grande nas escolas 
infantis. “Crianças com me-
nos de quatro anos não são 
obrigadas a estar matricula-
das em uma rede de ensino, 
por isso tivemos uma evasão 
considerável que impacta na 
receita dessas escolas, prin-
cipalmente as infantis que 
estão sofrendo. Já no ensino 
fundamental, com a possibili-
dade de oferecer aulas online, 
a evasão não chegou a 3%”, 
explicou.

Apesar de não concor-
dar com o decreto, o diretor 
afirmou que as escolas par-
ticulares seguirão as regras 
estabelecidas. “Queremos 
ver ainda a possibilidade de 
pelo menos voltar com as 
atividades socioemocionais”, 
complementou.

Sobre a volta as aulas no 
ensino médio, Tozzo, que tam-
bém é diretor de uma entidade 
particular de ensino, disse 
que começará a conversar 
com os pais na segunda-fei-

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br ra. “Já temos cinco tipos de 

protocolos prontos, cada um 
para determinado nível de 
ensino. Faremos a medição da 
temperatura na entrada e dis-
ponibilizaremos álcool gel para 
os alunos. As carteiras foram 
disponibilizadas de forma que 
manteremos o distanciamento 
entre os alunos, entre outras 
ações”, comentou.

Durante a live da Prefei-
tura nesta sexta-feira (25), a 
secretaria de educação Sueli 
Costa falou sobre a medida 
decretada. “Esse decreto sur-
giu levando em consideração 
todo um trabalho de análise 
do Comitê Gestor de Enfren-
tamento ao Coronavírus para o 
retorno das aulas presenciais. 
Discutimos por mais de um 
mês com diferentes compo-
nentes além da Secretaria de 
Educação e também foi levado 
em conta todas as particulari-
dades que compõem o ensino 
infantil e fundamental, que é 
um faixa etária bastante pre-
ocupante devido a dificuldade 
da manutenção das medidas 
de prevenção do vírus”, afir-
mou.

Sueli ainda afirmou que 
também foi considerado o 
questionário aplicado aos pais 
de alunos da rede municipal, 
no qual 74,9% se manifesta-

ram contra a volta às aulas. 
“Foi detectada uma preocu-
pação muito grande com esse 
retorno”, comentou.

As aulas presenciais no 

ensino médio podem voltar 
no dia 7 de outubro. O retorno 
às aulas presenciais para o 
Ensino Fundamental 2 (6° ao 
9° ano) ainda será analisado.

Cláudio LAHOS

Salas vazias: ensino infantil e fundamental 1 não voltam este ano às aulas

FROTA AMPLIADA
Consórcio recebe 11 novos 
ônibus com ar-condicionado

A empresa Expresso Itama-
rati, que integra o consórcio 
Riopretrans, recebeu nesta 
semana 11 veículos novos – 
todos com ar-condicionado 
– que serão incorporados a 
frota para atender o sistema 
de transporte urbano de Rio 
Preto. Veículos foram visto-
riados mas, de acordo com a 

Secretaria de Trânsito, Trans-
portes e Segurança,  ainda 
precisam ser emplacados e 
passar por vistorias que vão 
verificar o atendimento às nor-
mas relacionadas à estrutura e 
à acessibilidade.

Os veículos ainda recebe-
rão câmeras internas, os apa-
relhos para o monitoramento 
via GPS e o sistema de Wi-fi 
gratuito. A expectativa é de 

que os novos ônibus passem 
a integrar o sistema ainda em 
outubro.

Frota - Com a aquisição, 
a frota total de ônibus com 
ar-condicionado no sistema de 
transporte rio-pretense passa 
a ser de 60 veículos, em um 
total de 234 que – em situação 
de normalidade – operam re-
gularmente as 80 linhas fixas.

Da REDAÇÃIO

Onze novos ônibus com ar-condicionado foram integrados à frota e logo estarão nas ruas
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GRATUITO CANINOS

SindusCon fará workshop 
técnico próximo dia 29

A regional de Rio Preto 
do SindusCon-SP, em par-
ceria com o Seconci-SP, irá 
realizar gratuitamente no dia 
29 de setembro às 10 horas 
o workshop técnico sobre a 
Nova NR-18 e PGR. 

O objetivo do evento é 
divulgar a Nova NR-18, Se-
gurança e Saúde no Trabalho 
na Indústria da Constru-
ção (Portaria Nº 3.733 de 
10/02/2020), suas principais 
alterações e vigência; Ilustrar 
os principais aspectos do 
Programa de Gerenciamento 
de Riscos na Construção Ci-
vil; e, apresentar os aspectos 
positivos de uma boa gestão 
em Saúde e Segurança do 
Trabalho nos canteiros de 
obras.

A abertura do evento será 
realizada por Haruo Ishikawa, 
presidente do Seconci-SP e 
vice-presidente de Relações 
Capital-Trabalho do Sindus-
Con-SP   Fernando Paoliello 
Junqueira, vice-presidente 
de interior do SindusCon-SP, 

e por Germano Hernandes 
Filho, diretor da Regional São 
José do Rio Preto do Sindus-
Con-SP.

Na sequência será apre-
sentado a palestra O papel 
do Seconci-SP na Construção 
Civil com a participação de 
Flavia Coelho, gerente Exe-
cutiva Comercial e de Servi-
ços do Seconci–SP, Agnaldo 
Francisco da Silva, gerente 
Região Oeste do Seconci-
-SP e Giancarlo Rodrigues 
Brandão, médico e gerente 
de Medicina Ocupacional do 
Seconci-SP.

José Bassili, gerente de 
Segurança Ocupacional do 
Seconci-SP irá apresentar 
um Panorama Geral da Revi-
são das Normas Regulamen-
tadoras e Impactos no setor 
da Construção Civil. Já a o 
tema A nova NR-18 e PGR – 
Programa de Gerenciamento 
de Riscos na Construção Civil 
será abordado por Gianfranco 
Pampalon, auditor Fiscal do 
Trabalho aposentado, consul-
tor de Saúde e Segurança do 
Trabalho e consultor técnico 
de Saúde e Segurança do 
Trabalho do Seconci-SP.

Da REDAÇÃO

GCM organiza operações de 
rotina com ajuda de cães

A Prefeitura de Rio Preto 
publicou nesta semana o 
decreto municipal que incluiu 
oficialmente na estrutura da 
Guarda Civil Municipal o GOC 
(Grupo de Operações com 
Cães). A partir de agora, a 
atuação com os animais 
deixa de ser uma atividade 
agregada ao trabalho comum 
dos agentes e passa a com-
por uma divisão própria. Isso 
permite que futuramente seja 
criada estrutura física pró-
pria, assim como um centro 
de treinamento específico 
para os animais.

A Guarda Civil Municipal 
já conta com três cães que 
dão apoio ao trabalho reali-
zado pelos agentes. Agora, 
com a publicação do decreto 
18.695, os animais podem 
ser utilizados em diferentes 
atividades – principalmente 
em ações preventivas e edu-
cativas.

De acordo com o agente 
encarregado do Canil, Ale-

xandre Bastia, a atuação 
dos animais no dia a dia da 
GCM deve ser ampliada. “Os 
cães vão participar do pa-
trulhamento preventivo, das 
palestras educativas junto 
às comunidades e também 
de apresentações diversas”, 
disse.

O diretor da GCM, Silvio 
Pedro da Silva, também des-
tacou o uso dos animais na 
cinoterapia – atividade que 
utiliza o cão como facilitador 
no processo terapêutico.

“Nossos agentes visitam, 
com frequência, idosos em 
casas de repouso e crianças 
especiais. O cão é muito im-
portante nesse trabalho para 
facilitar a aproximação e ge-
rar bem-estar ao atendido”, 
explicou.

A GCM tem hoje três cães: 
são duas fêmeas, a Kyara 
(pastor belga) e a Luna (gol-
den retriever) e um macho 
chamado Black (pastor ale-
mão).

Da REDAÇÃO

GCM organiza operações de rotina com ajuda de cães

Divulgação

Divulgação



POLÍTICA A-3Jornal
São José do Rio Preto, sábado
26 de setembro de 2020

Livre arbítrio
Um grupo de candidatos a vereador filiados ao PP se 

recusa a entregar santinhos com a foto do prefeito Edinho 
Araújo (MDB). O presidente emedebista, Pedro Nimer (foto), 
disse que cada candidato tem ‘livre arbítrio’ para fazer a sua 
campanha do jeito que achar melhor, desde que o material 
seja bancado com recursos próprios. “É só confeccionar o 
santinho que não tem problema algum, porque não vamos 
pôr a espada no pescoço de ninguém”, diz. Se inserir a foto 
de candidato a prefeito de outra coligação, no entanto, Nimer 
diz que, neste caso, as candidaturas dos rebelados podem ser 
impugnadas junto à Justiça Eleitoral. O PP está coligado com 
o MDB para disputar eleições majoritárias. O grupo rebelde 
é ligado ao ex-prefeito Valdomiro Lopes (PSB).

Rebelião
O motivo da rebelião 

do grupo de candidatos a 
vereador é fácil de esclare-
cer. No governo Valdomiro 
Lopes (PSB), o grupo ocu-
pou cargos em comissão 
na Prefeitura e lutou até o 
último instante para que o 
ex-prefeito disputasse as 
próximas eleições. Se Valdo-
miro fosse eleito, uma nova 
oportunidade de emprego 
estaria garantida por quatro 
anos. Se o prefeito Edinho 
Araújo (MDB) tivesse con-
tratado o grupo, nada disso 
estaria acontecendo. Agora, 
tem gente que só pensa em 
encostar na Prefeitura. Fácil: 
é só prestar concurso!

Dedo político
A Polícia Federal chegou aos fazendeiros que colocaram 

fogo na região do Pantanal, que já destruiu cerca de 19% da 
área pantaneira. O diabo é que em todo lugar onde acontece 
desastre ambiental, tem dedo de algum político. Dos cinco 
fazendeiros identificados, dois vendem carne para o grupo 
Amaggi, do ex-senador Blairo Maggi. Os criminosos ambientais 
sabem que se der algum problema, é só encostar no ‘amigo 
político’ para evitar punição, como cancelar multas e até re-
clusão de quatro anos. A destruição no Pantanal é dantesca 
e se a PF já identificou parte dos criminosos, a impunidade 
não pode prevalecer. A lei tem de ser aplicada com rigor e o 
recurso financeiro das multas deveria ser aplicado naquela 
região para tornar mais rápida a recuperação da flora e da 
fauna. É mínimo que se espera…

É só crítica…
Alguns candidatos a pre-

feito não esperaram a cam-
panha eleitoral começar e já 
abriram caixa de ferramenta 
para atacar o governo de 
plantão na rede social. O 
emedebista Jair Moretti 
disse que os ataques vão 
acontecer até o fim da cam-
panha eleitoral: “Daqui para 
frente vai ser assim, é só 
crítica em cima do Edinho”, 
diz. Lembrou ainda que os 
opositores estão desespe-
rados porque sabem que o 
prefeito lidera as pesquisas 
de intenção de voto. “Esta-
mos conscientes e a nossa 
campanha será limpa, sem 
ataques”, garantiu.

Sustentável
O candidato a prefeito 

Carlos de Arnaldo (PDT) 
disse que o foco da sua 
campanha eleitoral será o 
desenvolvimento sustentável 
de Rio Preto, com o objetivo 
de gerar emprego e renda. A 
meta do plano de governo, 
diz ele, é melhorar o atendi-
mento na saúde, educação 
em tempo integral, manu-
tenção da cidade, praças e 
poliesportivos, segurança e 
investimento na área social. 
Carlos de Arnaldo disse que 
já está gravando as mensa-
gens para serem apresenta-
das no programa eleitoral no 
rádio e na televisão, além da 
internet.

Um Paciente…
O ex-ministro da Saú-

de Luiz Henrique Mandetta 
lançou ontem o livro “Um 
Paciente Chamado Brasil”, 
onde relata o descaso do go-
verno federal no começo da 
pandemia do novo corona-
vírus. Mandetta aponta dois 
fatos cruciais do presidente 
no começo da pandemia: a 
postura negacionista de Jair 
Bolsonaro a gravidade do ví-
rus e depois por ter adotado 
a cloroquina como se fosse 
um milagre no tratamento da 
covid-19. “Depois ficou com 
raiva do médico, ou seja, de 
mim”, revelou. Como discor-
dava do ministro, Bolsonaro 
o exonerou.

Foco na saúde
O médico César Gelsi 

(PSDB) vai concorrer nova-
mente a uma cadeira na Câ-
mara. Ele já exerceu quatro 
mandatos, porém, a sequên-
cia foi interrompida porque 
as chapas de candidatos, 
uma pelo antigo PMDB e ou-
tra pelo PSDB, não atingiram 
o quociente eleitoral para 
eleger um vereador. “O meu 
foco sempre será a saúde”, 
diz, acrescentando que sem 
barulho na imprensa, mas 
com resolutividade. Alguns 
vereadores para mostrar ser-
viço, diz ele, a cada pequeno 
ato já colocam na mídia, 
até um ‘buraquinho’ que se 
fechar em uma rua.

Cartilha
A Secretaria da Mulher 

da Câmara dos Deputados 
lançou ontem a cartilha 
“Mais Mulheres na Política – 
Eleições 2020”.  Em quase 
50 páginas, será possível co-
nhecer mais sobre a história 
do voto feminino no Brasil; a 
importância de se elegerem 
mulheres; detalhes sobre 
os trabalhos de vereadoras 
e prefeitas; planejamento 
de campanhas; e um passo 
a passo para concorrer às 
eleições deste ano; entre ou-
tras informações. O objetivo 
é orientar as candidatas em 
2020 e estimular mais mu-
lheres a concorrer a cargos 
públicos.

Dois candidatos devem 
ficar sem rádio e TV

Foi divulgada nesta sex-
ta-feira (25) a tabela de re-
presentatividade dos partidos 
políticos na Câmara dos De-
putados que serve como fase 
para o cálculo do tempo de 
propaganda eleitoral gratuita 
no rádio e na TV nas eleições 
deste ano.

No qual a legenda com 
mais representatividade é o 
PT, com 54 deputados federais 
eleitos em 2018 e que serão 
considerados para a bancada 
do horário eleitoral. Em segui-
da, o PSL, com 52 deputados 
federais, e o Progressistas, 
com 38 parlamentares.

Portaria TSE (Tribunal Su-
perior Eleitoral) nº 722/2020, 
publicada no Diário da Justiça 
eletrônico, a tabela com as 
legendas e suas representativi-
dades que serão considerados 
para a bancada do horário 
eleitoral. A portaria esclarece 
também que algumas legendas 
ficaram sem tempo de rádio 
e TV por não tem representa-
ção na Câmara. São eles DC, 
PRTB, PMN, Rede, PCB, PCO, 
PTC, PMB, PSTU e UP. O item 
4 do anexo da Portaria salienta 
que essa decisão vem em ob-

servância ao disposto no inciso 
I do parágrafo único do artigo 
3º da Emenda Constitucional 
nº 97/2017.

Em Rio Preto são ao todo 
10 candidatos e dois dele 
devem ficar sem tempo de pro-
paganda eleitoral gratuito são 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Carlos Alexandre é oitavo a registrar candidatura
Carlos Alexandre do PC do 

B é o oitavo candidato a pre-
feito de Rio Preto a registrar 
sua candidatura na Justiça 
Eleitoral o oficialização se deu 
na véspera da data limite que 
é neste sábado (26).

Além dele outros sete 
candidatos já se registraram 
na Justiça Eleitoral: Coronel 
Helena (Coligação Mudança 
Por Segurança), Carlos Ar-
naldo (Coligação Rio Preto 
Pode Mais), Filipe Marchesoni 
(Novo), Rogério Vinicius (DC), 
Paulo Bassan (PRTB), Celi Re-
gina (PT) e o prefeito Edinho 
Araújo (Coligação Rio Preto 
Muito Mais).

Os outros dois pré-can-
didatos tem pouco mais de 
24 horas para registrar suas 

Sérgio SAMPAIO

PARA PREFEITO

SERVIDOR MUNICIPAL

O juiz da 1ª Vara da Fa-
zenda de Rio Preto, Adilson 
Araki Ribeiro, deu ganho de 
causa a ação proposta pelo 
Sindicato dos Servidores Mu-
nicipais contra a Prefeitura 
de Rio Preto e considerou a 
ilegalidade os incisos I e III do 
artigo 1º do decreto municipal 
nº 18615/2020 que impedem 
a contagem de tempo de ser-
viço dos servidores municipais 
para a progressão e outros 
benefícios por conta do estado 

Justiça considera ilegal fim da contagem 
de tempo para progressão da carreira

Sérgio SAMPAIO

PROPAGANDA ELEITORAL

Cláudio LAHOS

eles: Rogério Vinicius, coligação 
(DC e PMN) “RIO PRETO DE 
MÃOS LIMPAS” e Paulo Bassan 
do PRTB.

Por sua vez a coligação que 
deve ter mais tempo será a en-
cabeçada pelo candidato a re-
eleição o prefeito Edinho Araújo 

com a coligação (MDB, DEM, 
PSD, PL, Patriota, Podemos, 
Progressistas, PSDB, Cidada-
nia, PROS, Avante e PMB) ““RIO 
PRETO MUITO MAIS” com pou-
co mais de 4 minutos, seguindo 
pelo candidato do PLS Marco 
Casale junto com o PSB, PSC e 
PTC terão cerca de 1m30s com 
a coligação ““RIO PRETO PELA 
VERDADE”, o Republicanos tem 
como candidata a prefeita a 
Coronel Helena que encabeça 
a coligação “MUDANÇA COM 
SEGURANÇA” que tem ainda os 
partidos PTB e Solidariedade e 
terão pouco mais de 1 minuto 
para usar o horário eleitoral 
gratuito. O candidato Carlos 
Arnaldo do PDT que encabeça 
a coligação “RIO PRETO PODE 
MAIS” e tem apoio do PV e do 
Rede ficaram pouco menos de 
1 minuto.

Os partidos que lançaram 
chapa pura sem coligações vão 
utilizar os tempos conquistados 
por siglas por conta da repre-
sentatividade na Câmara – o PT 
que tem como candidata Celi 
Regina terá 58,66s, o Psol e 
PC do B terão cada um 12,34s 
que poderão ser usados res-
pectivamente pelos candidatos 
a prefeito Marco Rillo e Carlos 
Alexandre e por último o Novo 
do candidato Filipe Marchesoni 
terá 10,34s.

candidaturas são eles: Marco 
Casale (Coligação Rio Preto de 
Verdade) e Marco Rillo (Psol).

Vereadores – até o mo-
mento 279 dos 425 candida-
tos a vereador registraram suas 
candidaturas – 16 dos 26 par-
tidos que lançaram candidatos 
já os oficializaram são eles 
Republicanos, Patriota e PL 
com 26 candidatos cada, MDB 
(25), PDT e DEM (23), PSD 
(21), Podemos (20), PRTB 
(17), Psol (16), Solidariedade 
(10), PT (13), PSC (12), PMB 
(07), Novo e DC com 06 no-
mes cada.

Campanha – os candidatos 
tanto majoritários quando pro-
porcionais podem começar fa-
zer suas campanhas somente 
a partir do dia 29 de setembro.

de calamidade imposta pela 
pandemia da Covid-19.

No entendimento do magis-
trado estes incisos do decreto 
afetam a contagem de tempo 
para a progressão horizontal 
e por nível dos servidores, 
concessão de licença-prêmio, 
adicional por tempo de serviço 
e contagem para uma futura 
aposentaria.

O juiz salienta em sua deci-
são que a prefeitura “em afronta 
à legislação municipal que é o 
instrumento legislativo a tratar 
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Rogério Vinicius, 
coligação (DC e PMN)                      

Paulo Bassan, candidato 
do PRTB                         

Fotos: Divulgação

Carlos Alexandre registrou sua candidatura a prefeito

da matéria, a suspensão das 
progressões como se os servi-
dores tivessem suspensos das 
funções ou licenciados. Por isto, 
salvo melhor juízo, o decreto é 
ilegal na medida em que vai 
contra a lei municipal. Ademais, 
de rigor que as progressões se 
caracterizam como benesse 
ao servidor pela dedicação em 
tempo de serviço. E a suspen-
são do tempo da decretação 
do estado de calamidade até 
31/12/21 há implicância para 
todos os efeitos, valendo razão 
à autora sindicato porque este 
tempo poderia influenciar em 
servidores que completassem 
direitos pela contagem justa-
mente da suspensão indevida 
para os benefícios da edição 
em março/20 a 31/12/20”, 
destacou trecho da decisão do 
magistrado.

Associados – o juiz deter-
minou que a decisão proferida 
devesse ter validade somente 
para os servidores municipais 
que seja associado do sindicato 
autor da ação.

Em outro trecho o juiz re-

lembra que uma matéria como 
essa que interfere diretamente 
no Estatuto do Servidor (Lei 
Complementar nº 05/1990) – 
deveria ter sido apreciada por 
uma lei de autoria do Executivo 
e votada pelo Legislativo. “O 
decreto fere de morte porque 
restringe direito sem supedâneo 
em lei”, traz outro trecho do 
despacho.

Prefeitura – em nota a 
prefeitura disse que vai recorrer 
da decisão. E salientou que “os 
incisos do Decreto tido como 
irregular pelo nobre magistra-
do é espelho do Ato conjunto 
assinado pelo Presidente do 
Tribunal de Justiça (TJ), Pre-
sidente do Tribunal de Contas 
(TCE) e Procurador Geral de 
Justiça (MP) e foi obrigatório 
em cumprimento ao socorro 
financeiro concedido aos Esta-
dos e Municípios, pela União, 
em obediência à Lei Federal 
173/20. Tanto que o município 
já foi cobrado em duas ocasiões 
se havia expedido o Decreto 
regulamentar em obediência à 
Lei Federal 173/20”, finaliza.
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APARECIDA DUTRA GOMES, fale-
ceu aos 83 anos de idade. Era viúva 
do Sr. João Gomes e deixa os fi lhos 
Marta, Norma, Edna, Madalena, Lucé-
lia e João (falecido). Foi sepultada no 
dia 25/09/2020, às 14:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever para 
o cemitério São João Batista.

JOSÉ LEMES PINTO, faleceu aos 
59 anos de idade. Era casado com a 
Sra. Dione e deixa os fi lhos Kelly Re-
gina, Sueli e Gabrielle. Foi sepultado 
no dia 25/09/2020, às 13:00, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever 
para o cemitério São João Batista.

GERALDINA DE OLIVEIRA PEREI-
RA, faleceu aos 92 anos de idade. Era 
viúva do Sr. José Pereira e deixa os 
fi lhos Maria, Lúcia, Valdir, Marilene, 
Gismar, Ivanir, Valdecir, Elizabete, 
Lourdes (falecida), José (falecido) e 
Valdemar (falecido). Foi sepultada no 
dia 25/09/2020, às 15:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever para 
o cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS

VICENTE APARECIDO CÁPRIO, 
faleceu aos 78 anos de idade. Era 
viúvo da Sra. Maria Aparecida Do-
mingos Cáprio e deixa a fi lha Roseli. 
Foi sepultado no dia 25/09/2020, às 
16:00, saindo seu féretro do velório do 
Parque Jardim da Paz para o mesmo 
cemitério.

MAURO MODESTO DE ABREU, 
faleceu aos 53 anos de idade. Era 
divorciado da Sra. Madalena Machado 
e deixa os fi lhos Michele, Marcela, 
Maiara, Mariana, Alex e Giovane. 
Foi sepultado no dia 25/09/2020, às 
17:00, saindo seu féretro do velório do 
Parque Jardim da Paz para o mesmo 
cemitério.

LUZIA MANCERA, faleceu aos 
91 anos de idade. Era divorciada do 
Sr. Fernando Miola e deixa a filha 
Martha Aparecida. Foi sepultada no 
dia 25/09/2020, às 11:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever para 
o cemitério São João Batista.

Baep prende grupo com arma, 
drogas e R$ 19 mil em dinheiro

Policiais do Baep (Batalhão 
de Ações Especiais de Polícia) 
de Rio Preto prenderam três 
pessoas, sendo um casal e a 
funcionária deles, por tráfico 
de drogas durante a madrugada 
desta sexta-feira (25), no bairro 
Solidariedade. Foram apreen-
didos R$ 19.075, um revólver, 
cocaína, crack e maconha.

A PM fazia patrulhamento 
de rotina quando, por volta da 
1h50, avistou um carro, Ford 
Fusion, com três pessoas den-
tro, e percebeu o nervosismo 
do trio com a aproximação da 
viatura. Os policiais, então, 
resolveram abordá-los.

De acordo com o sargento 
Emerson Barbosa, o motorista 
do veículo desobedeceu a or-
dem de parada. “Eles aumen-
taram a velocidade e tentaram 
empreender fuga por várias 
ruas do bairro. Quando eles 
retornaram para a rua principal, 
arremessaram pela janela do 

passageiro, uma sacola e um 
tijolo, de cor vermelha”.

O carro foi detido poucos 
metros à frente. “Na busca com 
eles, não foi localizado nada. No 
pé do passageiro encontramos 
um tijolo de cocaína. Fomos 
para o local onde eles haviam 
jogado a sacola e localizamos 
outro tijolo de cocaína, idêntico 
ao encontrado no carro e tam-
bém a sacola, com uma balança 
digital de precisão e embalagens 
vazias semelhantes a dos tijolos 
apreendidos”, disse o sargento 
Barbosa.

Os policiais militares foram 
até a casa dos suspeitos e na 
residência da funcionária do ca-
sal, de 31 anos, foi apreendido 
8 tijolos de cocaína, 7 porções 
grandes de crack e 100 gramas 
de cocaína embaladas para a 
venda. Segundo a PM, a mulher 
recebe R$ 100 por semana para 
guardar droga para eles.

Na residência da mãe do aju-
dante de pintor, de 42 anos, foi 
localizado R$ 5 mil pertencentes 
a ele. O dinheiro era guardado 

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

pelo seu irmão, mensageiro, de 
29 anos. E com o mensageiro, 
havia duas porções pequenas 
de maconha, que ele alegou ser 
usuário da droga.

O revólver, calibre 38, um 
tijolo de maconha e R$ 13 mil, 
foram localizados na residência 
do casal. Ao todo, foram apre-
endidos 11 tijolos de cocaína, 
aproximadamente 11.565,6 
quilos, sete pedras de crack, 
duas porções de maconha e 
uma de cocaína, além do dinhei-
ro,  R$ 19.075.

Ainda de acordo com infor-
mações da PM, a arma havia 
sido furtada em uma fazenda 
localizada em Nova Granada, 
em 29 de dezembro de 2018. 
“Ela continua com a numeração 
intacta, provavelmente será de-
volvida ao proprietário”, afirmou 
o sargento Barbosa.

Todos os envolvidos foram 
encaminhados à Central de Fla-
grantes e presos por tráfico de 
drogas, receptação e posse irre-
gular de arma de fogo, permane-
cendo à disposição da Justiça. Drogas, arma e dinheiro apreendidos com os acusados pelo Baep
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Deic prende acusado 
de latrocínio

A Polícia Civil de Rio Preto 
prendeu nesta sexta-feira (25) 
um homem de 39 anos suspeito 
de matar um idoso de 67 anos 
para roubar as cabeças de gado 
da vítima, que foi encontrada 
morta e amarrada, em 19 de fe-
vereiro, no bairro Monte Verde.

O corpo do idoso foi encon-
trado em avançado estado de 
decomposição por um morador 
que passava pelo local e que 
acionou a polícia.

A investigação da Deic (Di-
visão Especializada de Investi-
gações Criminais) apontou que 
a vítima morava sozinha próxi-
mo ao local, em um pequeno 
barraco na mata, e que para 
seu sustento criava algumas 
cabeças de gado nos terrenos 
em volta.

O desaparecimento dos ani-
mais levantou a suspeita de 
latrocínio. Os policiais identifi-
caram o motorista de um cami-
nhão que foi até as proximidades 
e embarcou o gado. Ele apontou 
aonde teria desembarcado os 
animais, em um sítio na zona 
rural de Monte Aprazível.

Os animais foram recupera-
dos e o comprador responderá 
pelo crime de receptação.

A polícia, em seguida, iden-
tificou homem que contratou 
o transporte do gado. Durante  
investigação, os policiais verifi-
caram que ele conhecia a vítima. 
A Justiça acolheu a representa-
ção pela prisão temporária do 
suspeito, que foi cumprida nesta 
sexta. Ele foi encaminhado para 
a carceragem da Deic e deverá 
responder, em regime fechado, 
pelo crime de latrocínio.

Tatiana PIRES

RESOLVIDO

Prisão foi feita pela polícia nesta sexta-feira

Cláudio LAHOS Mãe envia pelo Sedex placa 
de celular ao filho preso

A placa de um telefone 
celular foi encontrada nesta 
quinta-feira (24) em uma en-
comenda de Sedex destinada 
a um preso do CDP (Centro de 
Detenção Provisória), de Rio 
Preto. Agente penitenciário 
frustrou o ingresso da placa 
na unidade.

O Sedex tinha como re-
metente a mãe do detento, 
uma mulher de 45 anos. O 
caso ocorreu na quarta-feira 
(23), mas só foi registrado na 
Central de Flagrantes, no dia 

seguinte.
De acordo com o boletim 

de ocorrência, ao vistoriar a 
encomenda destinada a um 
preso, de 23 anos, o agente 
encontrou a placa de celular 
em um fundo falso em um 
recipiente de manteiga. To-
das as encomendas passam 
por uma vistoria de rotina na 
prisão antes de serem entre-
gues aos destinatários.

A placa foi apreendida e 
encaminhada à delegacia. 
Preso e a mãe dele foram 
qualificados no registro poli-
cial como investigados.

Tatiana PIRES

NÃO ENTROU

Velas de macumba 
ateiam fogo em lotes

Um representante do lo-
teamento Parque Vila Nobre, 
região leste de Rio Preto, 
procurou a Polícia Civil para 
denunciar que incêndios no 
local podem ter como causa 
velas acesas em rituais de 
“macumba”. Ele contou que 
em um intervalo de 15 a 20 
dias é registrado um foco de 
incêndio no loteamento, uma 
área considerada verde.

De acordo com informa-
ções do boletim de ocorrên-
cia, um incêndio de grandes 
proporções, provavelmente 
criminoso, destruiu uma área 
do loteamento, em 10 de 
julho. E em razão de, cons-
tantemente, o local ser usado 
para a prática de “macumba”, 
acredita que o ritual pode ter 
sido o causador dessa des-
truição.

O caso deverá ser investi-
gado pelo 7° Distrito Policial.

Tatiana PIRES

VILA NOBRE

VENDA NO VAREJO

Polícia desarticula uma das 
maiores quadrilhas de tráfico
Policiais civis de Rio Preto 

prenderam, temporariamente, 
quatro integrantes de uma 
quadrilha responsável, segundo 
a polícia, por ser uma das maio-
res organizações de traficantes 
no varejo da cidade.

São eles: dois irmãos, um 
casal e uma idosa. As prisões 
ocorreram durante uma opera-
ção realizada nesta sexta-feira 
(25) pela Dise (Divisão de Inves-
tigação Sobre Entorpecente), 
pertencentes a Deic (Divisão 
Especializada de Investigações 
Criminais).

Os traficantes movimenta-
vam às vezes milhares de por-
ções de entorpecentes por dia, 
num esquema de trabalho or-
ganizado, funcionando em dois 
turnos no bairro João Paulo II.

A investigação teve início há 
alguns meses e, no dia 22 de 
julho, a Dise prendeu W.C.B., 
de 23 anos, líder da quadrilha, 
além de dois comparsas do 

esquema. Na ocasião, eles fo-
ram flagrados manipulando três 
tijolos de cocaína e mais de 1.8 
mil porções da mesma droga. A 
venda do entorpecente ocorria, 
conforme a investigação, no 
extremo sul da cidade, região 
oposta do bairro em que a qua-
drilha estava sediada. Outros 
dois homens também foram 
preso em outras datas.

De acordo com a Dise, os 
chefes do tráfico não partici-
pam da venda direta de drogas, 
recrutando, para exercer essa 
atividade, gerentes e outras 
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funções. “Muitas vezes, os 
membros hierarquicamente 
abaixo da quadrilha são presos 
e o líder foge, pois têm capital 
acumulado para mudar de vida”, 
afirmou o delegado Lincoln Mar-
ques de Oliveira, titular da Dise.

Após a prisão do líder e de 
uma das gerentes do tráfico, 
em julho, os policiais identifica-
ram uma família que integrava 
a quadrinha. As investigações 
apontaram que três gerações, 
sendo irmãos, esposa, pai e avó 
participavam, ativamente, e com 
divisão de tarefas no comando 

do ponto de tráfico, totalizando 
seis parentes, além de agre-
gados que não tinha vínculo 
parentesco.

Até o momento, 12 pessoas 
foram identificadas. As investi-
gações prosseguem e a Polícia 
Civil tenta localizar três pessoas, 
consideradas foragidas, para 
cumprir suas prisões.

O delegado Lincoln explica a 
dificuldade em prender os gran-
des traficantes. “Ocorre que as 
polícias civil, militar e a Guarda 
Municipal apreendiam naquele 
bairro os chamados “lagartos”, 
geralmente, adolescentes a 
serviço do tráfico, que vendiam 
as porções para os usuários. 
Eles comercializam pequenas 
quantidades de droga e têm 
conhecimento que o ECA (Esta-
tuto da Criança e Adolescente) é 
benéfico quando são apanhados 
em flagrante. Quando um deles 
era apreendido rapidamente a 
organização repunha a mão-
-de-obra”.

VIOLÊNCIA

Técnico flagra ladrão dentro
 de casa e leva facadas

Tatiana PIRES

Um servente de pedreiro 
foi preso ao tentar de furtar 
fios de uma casa, no bairro 
Jardim Nunes, em Rio Preto, 
na madrugada desta quin-
ta-feira (24). O proprietário 
da residência, técnico em 
telecomunicações, de 39 
anos, percebeu a presença 
do ladrão em cima do muro e 
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ao sair no quintal foi atingido 
por dois golpes de faca.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, a ví-
tima foi atingida no abdome 
e braço. O filho, de 20 anos, 
aplicou uma “voadora” no 
bandido para defender o pai. 
O homem caiu, levantou e 
saiu correndo, sendo perse-
guido. Ele ainda se escondeu 
atrás de um caminhão e en-

trou em uma casa.
A Polícia Militar foi acio-

nada e localizou o ladrão pu-
lando em telhados de casas 
da vizinhança. Após um cer-
co, os policiais conseguiram 
prendê-lo. Ele negou que 
estava tentando furtar a casa 
e alegou que estava usando 
entorpecente. Com ele, foram 
apreendidas duas facas.

Devido aos ferimentos que 

o servente de pedreiro apre-
sentava, foi encaminhado à 
(Unidade de Pronto Atendi-
mento) Santo Antônio. Em se-
guida, ele foi levado à Central 
de Flagrantes, o servente de 
pedreiro foi preso por roubo, 
permanecendo à disposição 
da Justiça.

A vítima também foi aten-
dida na UPA Santo Antônio, 
medicada e liberada.
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COVID

Governo amplia centros para 
teste da CoronaVac

O Governador João Doria 
anunciou nesta sexta-feira 
(25) a ampliação da testa-
gem da vacina Coronavac 
para mais quatro centros de 
pesquisa em Barretos (SP), 
Campo Grande (MS), Cuiabá 
(MT) e Pelotas (RS). Com 
isso, a quantidade de volun-
tários do estudo coordenado 
pelo Instituto Butantan será 
ampliada de 9 para 13 mil 
voluntários.

A Coronavac já vinha sen-
do testada em 12 centros 
de pesquisa, incluindo a 
Famerp em São José do Rio 
Preto. Até o momento, 200 
voluntários na cidade foram 
vacinados, seno que 90 já 
receberam a segunda dose. 
A expectativa é de que até 
500 profissionais da saúde 
participem do estudo.

O Instituto Butantan rece-
beu a aprovação da Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) para a inclusão 
de mais voluntários na tercei-
ra e última fase de estudos 
clínicos que estão testando 
a Coronavac no Brasil. A am-
pliação também foi aprovada 
pelo Conselho Nacional de 
Ética em Pesquisa (Conep). 
Desta forma, os ensaios 
clínicos passam a acontecer 
em 16 centros espalhados 

em 7 estados brasileiros e 
no Distrito Federal.

Até então, os estudos não 
permitiam a participação de 
voluntários com mais de 60 
anos. Agora, este grupo de 
pessoas pode se candidatar. 
Já as mulheres não podem 
estar grávidas ou estarem 
planejando uma gravidez 
nos próximos três meses. 
Importante lembrar que outra 
restrição é não apresentar 
doenças instáveis ou que 
precisem de medicações que 
alterem a resposta imune.

“A união da experiência 
do Butantan na produção de 
imunobiológicos aos esforços 
da Sinovac permitirá que 
logo o país tenha uma va-
cina efetiva e segura contra 
a COVID-19, protegendo as 
pessoas e salvando milhares 
de vidas”, afirmou Dimas 
Covas, diretor do Instituto 
Butantan.

Caso a vacina seja apro-
vada, a Sinovac e o Butantan 
vão firmar acordo de trans-
ferência de tecnologia para 
produção em escala indus-
trial tanto na China quanto 
no Brasil para fornecimento 
gratuito ao SUS (Sistema 
Único de Saúde). Os passos 
seguintes serão o registro do 
imunizante pela Anvisa e for-
necimento em todo o Brasil.

Vinicius LIMA

Secretário de saúde Aldenis Borim falou a média móvel de óbitos

Dor no joelho: 
identifique a sua causa

O joelho é a maior articulação do corpo humano, 
sendo frequentemente submetido a grandes esforços. 
O resultado? Dores e lesões podem surgir com mais 
frequência nessa área.

Ele é constituído por cartilagem, ligamentos, fêmur, 
tíbia e patela, responsáveis por um joelho saudável e 
estável. Quando há algo de errado com qualquer uma 
dessas partes, podem surgir queixas de dor no joelho. 
De modo geral, essas dores podem ser segmentadas 
em: agudas ou crônicas.

A dor no joelho pode não ser causada por doenças 
subjacentes. Algumas causas comuns são atividades 
físicas intensas, falta de uso, lesões como entorses e 
distensões, sentar-se em uma área limitada, ficar de 
joelhos por longos períodos ,pela pisada incorreta , 
sentar com joelho a 90 graus quando existe tendência 
a condromalacia patelar .

O quanto a biomecânica influência diretamente na 
marcha . Se andar com pé fora de alinhamento por 
alguma razão , vai refletir no tornozelo , joelho , quadril 
, lombar e acreditem até cervical .

As localizações das dores indicam o problema : 
1. Dor na lateral do joelho, ao correr ou após corri-

da: normalmente é a síndrome da banda iliotibial que 
deve ser tratada com anti-inflamatórios, alongamentos 
e liberação miofascial, também pode indicar lesão no 
menisco lateral ou lesão no ligamento colateral lateral.

2. Dor no joelho no parte interna: pode surgir devido 
a uma entorse do joelho, provocada por pancadas na 
lateral do joelho, causando inchaço no lado oposto ao 
do trauma, tendinite da pata de ganso, lesão no liga-
mento colateral medial ou até mesmo uma ruptura do 
menisco medial. 

3. Dor na parte de trás do joelho: pode ser suspeita de 
cisto de Baker, um pequeno inchaço que surge atrás do 
joelho e que provoca aumento da dor quando o paciente 
faz agachamento ou quando dobra o joelho. 

4. Dor na frente do joelho: pode ser uma condroma-
lacia patelar. 

5. Dor no joelho ao acordar: é mais comum após os 
40 anos e, geralmente, está relacionado com a existên-
cia de artrite reumatoide na articulação, sendo que a 
dor é mais frequente durante os primeiros minutos da 
manhã, e melhora com movimento. 

6. Dor no joelho ao agachar: uma das causas comuns 
é a condropatia patelar, que é o desgaste da articulação 
em volta da patela, ou lesão no menisco. 

7. Dor no joelho ao caminhar, ao final do dia ou ficar 
muito tempo de pé: pode ser artrose, que causa des-
gaste do joelho, e a medida que a doença se agrava, 
há rigidez do joelho ao levantar de manhã e melhora 
com repouso.

8. Dor no joelho ao dobrar a perna: pode indicar lesão 
no menisco.

9. Dor no joelho ao esticar a perna: pode indicar lesão 
no tendão ou rompimento do ligamento patelar.

10. Dor em todo joelho: Se houve algum trauma 
direto como cair de joelhos no chão, o que pode indi-
car contusão, torção no joelho, ruptura parcial de um 
músculo ou ligamento.

11. Dor no joelho e estalido ao movimentar o joelho 
lateralmente: pode indicar lesão nos ligamentos cruza-
do anterior, posterior, ligamento coronário, ruptura do 
menisco ou fratura osteocondral. 

12. Dor no joelho ao subir escada: pode ser artrose, 
lesão no menisco ou lesão osteocondral, por exemplo.

13. Dor no joelho ao descer escada: pode indicar 
lesão na patela.

14. Dor no joelho e inchaço sem trauma: pode indicar 
hemofilia, artrite reumatoide, infecção ou gota.

15. Dor profunda, bem no meio do joelho: Pode ser 
ruptura dos ligamentos cruzado anterior ou posterior.

10 dicas para evitar lesões no joelho
1. Sempre se aqueça antes de se exercitar e refres-

que-se após as atividades;
2. Alongue o quadríceps e tendões das pernas;
3. Substitua os calçados com frequência. Peça boas 

sugestões em relação a calçados adequados à forma e 
à mecânica do seu pé;

4. Fortaleça os músculos que estão próximos ao 
joelho;

5. Evite exercícios de alto impacto;
6. Proteja os joelhos durante os exercícios físicos.
7. Faça uma avaliação postural com um fisioterapeuta 

para analisar a biomecânica da marcha 
8. Evite andar longas distâncias com o mesmo tênis 

todos os dias , alterne o tênis e quando sentir dor troque 
o calçado 

9. Sapatos com muito tempo de uso “vicia” na pisada 
errada e piora a dor no joelho .

10. Esteja certo que está pisando em um triângulo 
da força centrada no meio do pé .

Dra. Sílvia Batista – educadora , fisioterapeuta , 
especialista de coluna vertebral e gestora do proje-
to Low carb nutrição inteligente e evolução pessoa , 
criadora do método 3D de massagem Brasil / Paris.

@silviabatistafisiodancer
@low_carboficiall
@espacoanaJoaosaude

BARRETOS

Divulgação

REDE DE PROTEÇÃO

Média de mortes cai 
para três por dia

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto confirmou 258 
casos de Covid-19 nesta 
sexta-feira (25), sendo 17 por 
testes sorológicos (infecção 
antiga) e 241 por RT-PCR (in-
fecção recente). No total, são 
21.459 casos confirmados 
desde o início da pandemia, 
com 2.218 profissionais da 
saúde já diagnosticados com 
doença.

Durante a live, o secretário 
de saúde Aldenis Borim falou 
a média móvel de óbitos pela 
doença na cidade. Rio Preto 
chegou a atingir uma média 
de 8 mortes por dia no início 
do mês, mas conseguiu redu-
zir para três no último balanço 
feito no dia 24 de setembro. 
Nesta sexta-feira foi confir-
mado um óbito, chegando a 
um total de 584.

“Eu sempre tenho falado 
que o último índice que cai 
é o de óbitos, por causa do 
tempo de internação. Um 
paciente que vai a óbito hoje 
ficou o doente há 20 dias ou 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br 30 dias. Conforme foi caindo 

o número de atendimentos e 
de casos positivos, o de óbi-
tos também começou a cair”, 
explicou o secretário.

Com relação às interna-
ções por síndrome respira-
tória aguda grave (SRAG), 
o município conta com 255 
pacientes, sendo 109 na UTI e 
146 na enfermaria. Nos casos 
confirmados com Covid-19, 
são 169 internados, com 84 
na UTI e 85 na enfermaria. A 
taxa de ocupação em UTIs da 
cidade é de 53,6%.

Foram divulgados também 
os dados de internações nos 
dois principais hospitais de 
Rio Preto: a Santa Casa e o 
Hospital de Base. O primeiro já 
atendeu 844 pacientes desde 
março. Já o HB atendeu 574 
rio-pretenses. Ambos tiveram 
o pico no mês de julho e apre-
sentam queda neste mês de 
setembro.

A  c idade conta  com 
18.940 pacientes recupe-
rados, o equivalente a 88% 
dos casos. O coeficiente de 
incidência é de 4.658 casos 
para cada 100 mil habitantes.

Campanha com cartazes em ônibus 
alerta para direitos das crianças

Até o dia 25 de outubro 
será desenvolvida uma cam-
panha maciça para preservar 
os direitos de crianças e ado-
lescentes com participação 
do Conselho Municipal dos 
Direitos das Crianças e Ado-
lescentes (CMDCA), Conselho 
Tutelar, Ministério Público, 
Defensoria Pública, Secretaria 
de Assistência Social e Secre-
taria de Trânsito, Transporte e 
Segurança.

Trata-se da campanha 
“Faça bonito – Proteja nossas 
Crianças e Adolescentes” nos 

Da REDAÇÃO 273 ônibus que compõem o 
consórcio Riopretrans, com afi-
xação de cartazes explicativos 
e instruções para denunciar 
casos de violação de direitos 
e situações de perigo para 
crianças e adolescentes.

Desde meados de março, 
às crianças e os adolescentes 
não estão frequentando os 
órgãos públicos.

Com isso, meninos e meni-
nas, junto com suas famílias, 
estão se socializando principal-
mente num formato diferente:  
o online. Entretanto muitos 
não têm acesso à internet ou 
computador para ler materiais 

disponibilizados de maneira 
remota. Sendo assim, foi pro-
posta a divulgação no trans-
porte público do município, 
considerando que em casa e 
em situação de isolamento, 
aumentam os riscos de crian-
ças e adolescentes sofrerem 
maus-tratos ou abuso sexual, 
sem que tenham o apoio da 
escola para denunciar tais 
situações ou identificar sinais 
que possibilitem a adoção de 
providências. 

“O momento atual, perme-
ado de diversas dificuldades, 
exige esforço redobrado de 
toda a sociedade para a plena 

garantia dos direitos das crian-
ças e adolescentes”, explica a 
presidente do CMDCA Camila 
Sparvoli. 

“Vamos circular por um mês 
com os anúncios nos ônibus, 
mas se o CMDCA achar ne-
cessário, podemos prorrogar 
a campanha. Todos devemos 
atuar juntos nessa causa tão 
nobre e delicada,” disse o 
secretário de Trânsito Amaury 
Hernandes.

Atualmente Rio Preto tem 
uma população de aproxima-
damente 107.000 crianças e 
adolescentes. Mais informa-
ções: 3211-6511.

Novos centros foram incluídos para testar a vacina, 
entre eles na região Barretos
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NÃO CUSTA NADA AVISAR. MINHA PACIÊNCIA HOJE ESTÁ INDISPONIVEL OU 
FORA DA ÁREA DE COBERTURA. Sorria, beba muita água e seja feliz! RAFAEL MAIA, empresá-

rio e pecuarista, ao lado da 
arquiteta Bárbara Jalles Gui-
marães Maia e dos fi lhotes, 
ganhou idade nova ontem, 
com comemoração entre al-
guns familiares. O casalzinho 
atualmente reside em São 
Paulo.

A AGERIP vai fazer uma 
LIVE para apresentar ao 
mundo o seu modelo resi-
dencial ÚNICO no Brasil, no 
dia 1º de outubro, às 19h30. 
No sofá Fernando Araújo e 
Daiane Buglio.

GABRIEL SILVEIRA, ao 
lado dos pais Edmarzinho e 
Maria Helena Topdjian Silvei-
ra e do irmão Miguel, festejou 
mais um aniversário com um 
jantar só para os mais chega-
dos da família.

MANOEL CARLOS Pinoti 
e André Barrenha estão pre-
parando a inauguração do 
seu Restaurante Abençoado 
Comida Caipira, na entra-
da de Engemheiro Schmitt. 
Serão três dias seguidos de 
atendimentos para almoço 
dias 10, 11 e 12 de outubro, 
das 10h30 às 17 horas, open 
food de comida caseira. Mais 
detalhes: 99111-9394.

POSSO PERGUNTAR? O 
Palestra que já foi presidido 
por alguns vereadores (Edmo 
Alves da Costa, Jorge Mene-
zes) e já teve tantos outros 
candidatos, Alcides Zanirato 
(em memória), Claudinei 
Faustino, e outros menos im-
portantes, vai apoiar alguém 
na próxima eleição?

TUCA VETORASSO, Dr. 
Antonio Roberto Bozola, o 
engenheiro Eduardo Abelaira 
Vizotto, Rose Reis Frascino, 
a advogada e contabilista 
Flávia Augusto e Aguinaldo 
Oliveira foram os aniversa-
riantes nesta primeira sema-
na de primavera. Parabéns!

 

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Sem vestibular 
A histórica Escola  de Papai 
Noel do Brasil está oferecendo 
cursos para quem quiser se 
fantasiar de “bom velhinho” 
para festas, eventos e ações de 
olho no Natal. E está adotando 
um novo procedimento. As 
aulas são gratuitas e começam 
na  p r ó x ima  semana .  O 
candidato deve gostar de 
criança, aprender a dar risada 
na base do ô, ô, ô e usar 
máscara. Dentro de um casa, 
se a família permite ele pode 
tirar a máscara e se manter 
distante da criançada.

DiáriodoBob
A hora é agora. A partir de amanhã, domingo, acabou essa 

história de pré-candidato. A campanha começará para valer e 
todos os postulantes a cargos eletivos serão candidatos a alguma 
coisa, com direito a número e santinho. Preparem-se, eleitores! 
Vovô Nana já mandou avisar: candidato que encher sua caixa 
de correios com santinhos perderá seu voto, seja quem for. Já 
velho ranzinza, que varre a frente de sua casa logo que o sol 
nasce, pretende ser igualmente rigoroso com candidatos que 
espalham santinhos no chão. Sem coligação. Este ano, na área 
das eleições proporcionais, o princípio a ser seguido é aquele 
que vem da boca do povo: é tempo de Murici, cada um cuide de 
si. Ou seja, candidato a vereador não será eleito na sombra de 
coligações, que poderão ainda ser feitas para a área majoritária, 
a dos prefeitos. Por isso, essa campanha traduzirá o país real 
da política. Cada partido vai medir efetivamente seu peso na 
balança política. Como tem sido de praxe, afora algumas praças, 
onde velhas rixas partidárias ainda se repetem, os nomes dos 
candidatos puxarão os votos. Será uma campanha nominal, com 
maior força dos líderes locais. Acredite se quiser. O Palestra não 
tem nenhum guarda durante o dia ou noite para evitar o avanço 
dos “desocupados” que roubam de tudo até sua fiação elétrica 
avaliada em quase R$ 50 mil. . Pois é! Foi o que aconteceu esta 
semana no clube de campo verde e branco. A gente sabe que a 
arrecadação, com a sede social fechada, é fraca, mas não deixa 
de ser  um absurdo essa atual Diretoria não ter um guarda dia 
e noite , para cuidar do patrimônio verde e branco. Isso é má 
gestão para tanta tradição. Já tem associado culpando o alto 
comando do Palestra não apenas pelo fato, mas pela falta de 
segurança durante as 24 horas. Convenhamos. Se o clube não 
tem arrecadação suficiente para pagar o pessoal administrativo, 
como arrumar dinheiro para custear a segurança na extensão da 
área do clube de campo? Adendo ao tema. A diretoria executiva 
do Palestra Esporte Clube publicou um edital de convocação, aos 
seus associados  para se reunirem em uma Assembléia Geral 
Extraordinária para análise de leitura, discussão e aprovação para 
a venda de parte da área do Clube de Campo. Ponto e basta!

Chá de Lingerie
A requisitada arquiteta Maria Helena 
Naime Thomé de Vasconcelos 
ganhou Chá de Lingerie e Despedida 
de Solteiros, com uma super 
produção impecável na tarde do 
último sábado, dia 19 de setembro, 
no espaço Namora Bout ique 
Sensual em Rio Preto. A noiva 
Maria Helena, extremamente feliz, 
com tudo e com todos os cuidados 
devido à pandemia. O casamento 
no civil bem intimista no 1º Cartório 
Civil, será no próximo dia 03 de 
outubro, com recepção na mansão 
dos pais da noiva, o empresário 
e pecuarista Teddy Vasconcelos 
e Rosely Thomé de Vasconcelos. 
O noivo Rafael Rodrigues Grisi, 
empresário e agropecuarista, é filho 
de Oscar Luiz e Aldaiza Rodrigues 
Santos Grisi. No próximo ano 2021, 
será a festona de casamento no 
religioso. Parabéns aos noivos!   

Favores políticos
O lançamento na nota de R$ 
200 deve representar um baque 
na indústria e no comércio 
de malas grandes no Brasil. 
Certas entregas de dinheiro 
sujo, fruto de corrupção, vão 
caber agora numa maleta. Em 
compensação caberá muito 
mais na cueca. 

Super Feliz
O médico Jorginho Haddad, 
filho dos doutores rio-pretenses 
Jorge e Miriam Haddad, está 
muito feliz, e agradece muito o 
professor Dr. Renato Ambrósio 
Jr., e a oportunidade de ser o 
primeiro brasileiro a receber o 
Prêmio Joseph Colin. O prêmio 
é uma homenagem a quem 
foi pioneiro na aplicação dos 
desenvolvimentos da Cirurgia 
Refrativa para Ceratocone.

henriforne@gmail.com

Temer não tem 
teme
O ex-presidente Michel Temer 
teve papel importante no 
acordão entre MDB, DEM e 
PSDB em torno da candidatura 
de Bruno Covas à reeleição em 
São Paulo. O risco é depois 
exigir uma fatia grande demais 
do bolo. 

Handerson Sosso, empresário da moda, brinda a vida 
com um tim tim....

SPOTlight

Angelo e Mariangela 
Del Campo Maset são 
aniversariantes deste 

sábado, dia 26 de 
setembro. Parabéns!
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DELIBERAÇÃO nº 6, de 25 de Setembro de 2020 

O Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus considerando a necessidade de implantação 
de medidas de prevenção e controle da Pandemia COVID e permanência por 14 dias consecutivos na 
classificação do município pelo Plano São Paulo na fase 3 (cor AMARELA) delibera as seguintes alterações na 
Deliberação 4, publicada em 15/09/2020: 

1. Ficam alteradas no item 8, as regras das seguintes atividades:  

 

3

TRANSPORTE ESCOLAR
Dias e horários de funcionamento habituais.
Atividades permitidas.

EDUCAÇÃO SUPERIOR

Dias e horários de funcionamento habituais.
Atividades presenciais práticas e laboratoriais permitidas com presença de até 35% 
dos alunos.
Exceção: Aulas presenciais teóricas dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem, 
fisioterapia, odontologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, 
obstetrícia, gerontologia e biomedicina permitidas com presença de até 40% dos 
alunos. 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL 
TÉCNICO E TECNOLÓGICO

Dias e horários de funcionamento habituais.
Atividades presenciais práticas e laboratoriais permitidas com presença de até 35% 
dos alunos.

ENSINO DE ARTE E CULTURA
Dias e horários de funcionamento habituais.
Atividades presenciais permitidas com presença de até 40% dos alunos.

ENSINO DE IDIOMAS
Dias e horários de funcionamento habituais.
Atividades presenciais permitidas com presença de até 40% dos alunos.

FORMAÇÃO DE CONDUTORES
Dias e horários de funcionamento habituais.
Atividades presenciais permitidas com presença de até 40% dos alunos.

CURSOS DE PILOTAGEM
Dias e horários de funcionamento habituais.
Atividades presenciais permitidas com presença de até 40% dos alunos.

TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
Dias e horários de funcionamento habituais.
Atividades presenciais permitidas com presença de até 40% dos alunos.

TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL E GERENCIAL

Dias e horários de funcionamento habituais.
Atividades presenciais permitidas com presença de até 40% dos alunos.

CURSOS PREPARATÓRIOS PARA 
CONCURSOS

Dias e horários de funcionamento habituais.
Atividades presenciais permitidas com presença de até 40% dos alunos.

OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Dias e horários de funcionamento habituais.
Atividades presenciais permitidas com presença de até 40% dos alunos.

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS
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2. Fica alterado o protocolo sanitário anexo I da Deliberação nº 4 e acrescido o protocolo sanitário 
anexo XV. 

Presidente do Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavirus Dr. Aldenis Albaneze Borim e 
demais membros do comitê: Ana Carolina Boldrin Cardoso, André Luciano Baitelo, Andreia Francesli Negri 
Reis, Antonio Fernando Araújo, Daniela Cassia Calgaro Souza, Diene Heiri Longhi Trajano, Gisele Gasques 
Molina, Ligia Cavassani, Maria Amélia Zanon Ponce da Rocha, Mauricio Nogueira, Miriam Wowk dos 
Santos Silva, Soraya Andrade Pereira, Viviane Anheti Prado. 

ANEXO I 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO GERAL– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

APLICÁVEL A TODAS AS ATIVIDADES EXERCIDAS NO MUNICÍPIO 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Manutenção de informações visíveis na entrada e em locais estratégicos contendo as principais 
medidas e recomendações em relação às medidas de prevenção da COVID-19.  

1.2. Manutenção de informações visíveis na entrada sobre o horário de atendimento ao público e 
capacidade máxima de clientes/usuários permitidos no local. 

1.3. Definição de responsáveis pelo acompanhamento de casos suspeitos e confirmados de funcionários, 
incluindo monitoramento de contatos dentro do estabelecimento, com sistematização de dados e 
informação às autoridades competentes. 

1.4. Organização de ponto de descontaminação na entrada de funcionários do estabelecimento para 
higiene pessoal e higienização de objetos e outros pertences. 

1.5. Capacitação de todos os funcionários quanto a todas as medidas e ações de prevenção à transmissão 
da COVID-19, incluindo como identificar sintomas, quais são os casos de isolamento, procedimentos de 
higiene pessoal e demais regras dos protocolos, manuais, legislação e boas práticas a serem seguidas. 

1.6. Realização do curso EAD COVIDV 19 quanto a medidas de prevenção durante a Pandemia, oferecido 
pela Secretaria Municipal de Saúde gratuitamente. O curso está disponível no site 
http://ead.saude.riopreto.sp.gov.br/. 

1.6.1. A divulgação das medidas de prevenção e controle entre os seus colaboradores deve ser realizada 
pela empresa.  

1.6.2. O certificado do curso deve estar disponível no local para fins de fiscalização. 

1.7. Definição de protocolos e processos (ações preventivas, como identificar precocemente sintomas, 
quais os casos para isolamento, procedimentos de higiene pessoal, entre outros) e comunicação aos 
colaboradores com a realização de treinamentos e reuniões, preferencialmente virtuais. 

1.8. Comunicação à área de RH da empresa sobre casos suspeitos e confirmados de COVID-19, bem 
como informação aos funcionários da mesma área/equipe, trabalhadores e clientes que tiveram contato 
próximo com o paciente do caso suspeito ou confirmado nos últimos 14 dias.  

1.8.1. Comunicação às empresas parceiras em caso de contato com funcionários ou clientes da 
contratante. 

1.9. Manutenção do funcionamento nos dias e horários estabelecidos para a atividade predominante 
existente (independente da atividade principal registrada), que deverá estar regularizada junto aos órgãos 
municipais (licença sanitária, quando necessária, e, alvará de funcionamento municipal) estendendo-se as 
mesmas regras às demais atividades registradas, adotando como parâmetro:  

1.10. Permissão de acesso, durante atendimento ao público, de no máximo 40% da capacidade de 
clientes/usuários, desde que seja garantido o distanciamento mínimo de 1,5 metro por pessoa, em todas as 
direções, nas áreas livres destinadas à permanência/circulação de pessoas. 

1.10.1. Exceção às academias, cuja capacidade de atendimento deve limitar-se a 30% da capacidade 
máxima de público e às atividades de ensino, cuja capacidade deve limitar-se a 35% ou 40% da capacidade 
máxima de alunos. 

1.11. A capacidade máxima de ocupação deve ser calculada na proporção de 1 (um) cliente/usuário para 
cada 10m2 de área construída do estabelecimento, portanto: 

1.11.1. 40% da capacidade equivale a 4 pessoas para cada 100m2 (ou fração) de área útil construída 
(exceto estacionamento) quando a área livre de atendimento ao público permitir o distanciamento mínimo 
permitido. 

1.11.2. 30% da capacidade equivale a 3 pessoas para cada 100m2 (ou fração) de área útil construída 
(exceto estacionamento) quando a área livre de atendimento ao público permitir o distanciamento mínimo 
permitido.  

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Venda de produtos, distribuição de panfletos, entre outras abordagens que não respeitem o 
distanciamento mínimo entre pessoas, em áreas públicas ou privadas de uso coletivo; 

2.2. Fornecimento ou consumo de qualquer alimento ou bebida para consumo no local (inclusive café), 
salvo nos estabelecimentos próprios para consumação no local, conforme protocolo específico. 

2.3. Revistas, panfletos, brinquedoteca em salas de atendimento ou recepção/espera. 

2.4. Utilização de equipamentos de uso coletivo que não propicie higienização entre cada uso e 
possibilite aglomerações (brinquedos de parques infantis, bancos de praças, aparelhos fixos de academias ao 
ar livre, piscinas de uso coletivo para recreação, entre outros). 

2.5. Aglomeração, considerada mais de 3 (três) pessoas reunidas, sem o distanciamento mínimo de 1,5 
metro entre cada pessoa. 

2.6. Filas nas entradas de qualquer estabelecimento de prestação de serviços não essencial.  

2.7. Organização de qualquer evento presencial em desacordo com os protocolos sanitários 
estabelecidos.  

2.8. Realização de cultos religiosos, reuniões ou atividades similares permitidas nesta fase com pessoas 
em pé ou que não garantam o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas. 

2.9. Qualquer evento, propaganda, publicidade ou promoção que estimulem a aglomeração de pessoas, 
sem o distanciamento mínimo de 1,5 metro, inclusive para inauguração ou reabertura; 

2.10. Aulas, cursos e treinamentos presenciais em áreas fechadas sem ventilação, devendo ser realizados 
em ambientes ao ar livre ou bem arejados. 

2.11. Serviços de manobrista (valet); 

2.12. A entrada de visitantes em cemitérios nos feriados e datas comemorativas.  

2.13. Atendimento presencial ao público no interior ou na entrada dos locais nos dias e horários não 
permitidos; 

2.13.1. Excetuam-se os estabelecimentos que possuem estrutura instalada para atendimento dentro 
dos veículos (drive-thru), apenas nos dias permitidos. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Priorização de atendimento ao público por canais digitais, em todas as atividades e ações, tais como 
operação e venda, suporte e atendimento à distância (telefone, aplicativo ou online). 

3.2. Priorização de sistema de entrega (Delivery) e serviços no endereço do solicitante. 

3.3. Priorização de atendimento por meio de agendamento prévio nos estabelecimentos de prestação de 
serviços.  

3.4. Restrição do uso da área de estacionamento para clientes e usuários, limitando a área à mesma 
capacidade definida para atendimento ao público. 

3.5. Utilização de sistema de senhas, ou outro eficaz, a fim de evitar a aglomeração de pessoas dentro do 
estabelecimento ou aguardando atendimento. 

3.5.1. Senhas reutilizáveis devem ser de material passível de higienização. 

3.6. Restrição de acesso de pessoas em qualquer ambiente propício à aglomeração. 

3.7. Realização de reuniões, aulas e treinamentos prioritariamente de forma virtual.  

3.8. Suspensão de simulações de incêndio nas instalações das empresas. 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Realização de controle de distanciamento de filas, inclusive externas (de acesso ao local) por meio de 
demarcação em piso ou outro sistema eficaz, nos locais onde o agendamento ou reserva não for obrigatório 
(filas proibidas). 

4.2. Garantia da distância mínima de 1,5 metro entre cada pessoa em todas as direções (2,25 
m2/pessoa), inclusive nas filas, entre assentos e entre funcionários, ressalvadas as exceções em razão da 
especificidade da atividade ou para pessoas que dependam de acompanhamento ou cuidados especiais, tais 
como crianças de até 12 anos, idosos e pessoas com deficiência. 

4.2.1. A distância mínima entre familiares e habitantes de uma mesma residência não será aplicável, mas 
deverá ser respeitada a distância mínima de segurança em relação aos demais presentes. 

4.2.2. Ambientes de espera eventualmente existentes devem garantir o distanciamento mínimo de 1,5 
metro entre cada pessoa em todas as direções. 

4.3. Limitação do uso simultâneo de elevadores, reduzindo a lotação máxima, mantendo o 
distanciamento mínimo necessário e orientando os usuários a não conversarem dentro dos elevadores. 

4.4. Realização de alertas constantes sobre a necessidade de distanciamento nos locais onde há 
circulação e grande fluxo de pessoas. 

4.5. Redução da circulação de funcionários nas áreas comuns dos estabelecimentos e fora de seus 
ambientes específicos de trabalho.  

4.6. Redução do acesso de clientes e usuários nos estabelecimentos e seus ambientes. 

4.7. Restrição de circulação de pessoas em salas destinadas a atendimento individual, sendo que 
também não podem servir de passagem para acesso a outros ambientes. 

4.8. Definição de horários de trabalho alternados para redução do número de profissionais nos 
ambientes de trabalho. 

4.9. Adoção do sistema de trabalho em domicílio (regime de trabalho remoto) para todos os funcionários 
e colaboradores quando a presença no local de trabalho para o exercício das funções não for imprescindível 
e, principalmente para os funcionários que pertençam ao grupo de risco ou convivam com pessoas do grupo 
de risco. 

4.10. Definição, quando possível, de horários diferenciados para o atendimento às pessoas do grupo de 
risco. 

 

5. PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E OBJETOS COMPARTILHADOS 

5.1. Orientação aos funcionários e clientes para evitar tocar os próprios olhos, boca e nariz e evitar 
contato físico com terceiros, tais como beijos, abraços e aperto de mão. 

5.2. Máquinas de cartão devem ser envelopadas com plástico filme. 

5.3. Manutenção de portas e vias de acesso ao público fechadas, durante a realização de atividades 
internas sem permissão de atendimento ao público. 

5.3.1. A abertura de qualquer via de acesso ao estabelecimento somente poderá ocorrer durante acesso 
de funcionários ou passagem de mercadorias para os colaboradores que realizam serviços de entrega a 
domicílio. 

5.4. Utilização de barreiras físicas no formato de divisórias transparentes sempre que a distância mínima 
entre pessoas não puder ser mantida. 

5.5. Lacração das torneiras que permitem a ingestão de água diretamente dos bebedouros ou retirada 
dos bebedouros coletivos existentes com a finalidade de se evitar o contato da boca do usuário com o 
equipamento. 

5.6. Proibição de acionamento manual de cancelas pelos clientes em quaisquer estacionamentos. 

5.7. Eliminação de sistemas de identificação (para acesso ou registro de horários) por meio de biometria 
ou qualquer sistema de identificação que exija o contato das mãos com o equipamento. 

5.7.1. Quando não for possível a substituição, os usuários devem ter à disposição, no mesmo local, álcool 
gel 70% para higienização das mãos, sendo de uso obrigatório após o manuseio do equipamento. 

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

6.1. Proibição de acesso de pessoas, inclusive funcionários e colaboradores com qualquer sintoma gripal 
às dependências dos estabelecimentos. 

6.1.1. Realização de monitoramento de temperatura diariamente dos funcionários e colaboradores em 
todos os estabelecimentos e dos clientes e usuários nos locais com grande fluxo de pessoas. Apontada 
uma temperatura superior a 37.0 °C, não deve ser autorizada a entrada. 

6.1.2. Manutenção de funcionários com suspeita de contaminação da COVID-19 e aqueles com 
diagnósticos confirmados afastados conforme protocolo do Ministério da Saúde, mesmo quando 
apresentem condições físicas de saúde que possibilitem o trabalho presencial. O mesmo se aplica para 
aqueles que tiveram contato com infectado pela COVID-19 nos últimos 14 dias. 

6.2. Verificação e registro diário dos possíveis sinais e sintomas gripais dos colaboradores antes da 
jornada laboral e também durante qualquer horário do expediente. 

6.3. Orientação aos funcionários e clientes para que sigam a etiqueta de tosse e a higiene respiratória 
(cobrir tosses e espirros com lenços descartáveis, jogá-los fora imediatamente e higienizar as mãos em 
sequência). 

6.4. O uso de máscara de proteção respiratória com cobertura total do nariz e boca pelos clientes e 
usuários é obrigatório e deve ser assegurado na entrada e durante a permanência em todos os locais.  

6.4.1. Estão dispensadas da obrigatoriedade do uso de máscaras crianças menores de 3 (três) anos e 
pessoas com deficiências que as impeçam de utilizar máscaras faciais adequadamente. 

6.5. Garantia de uso obrigatório de máscara de proteção respiratória com cobertura total do nariz e 
boca, sem espaços laterais, de utilização individual, pelos funcionários. 

6.5.1. A troca deve ser realizada a cada 3 horas ou sempre que esta se apresentar úmida ou com sujidades. 

6.5.2. Cada funcionário deve possuir quantidade suficiente para utilização a cada dia.  

6.5.3. Recomendada a utilização de protetor facial de polímero (viseira ou face shield) como medida 
adicional durante atendimento que impeça o distanciamento mínimo de 1,5 metro e não houver outra 
barreira física. 

6.5.4. Este protetor facial não deve ser utilizado próximo a qualquer equipamento gerador de calor. 

6.5.5. A superfície externa e interna do protetor deve ser higienizada a cada 1 hora, no mínimo, com álcool 
70% ou desinfetante específico para a finalidade. 

6.5.6. O protetor facial não substitui a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção respiratória. 

 

7. HIGIENE PESSOAL 

7.1. Manutenção de Kit completo de higiene de mãos em todos os sanitários e lavatórios de mãos 
disponíveis (devem estar devidamente instalados, providos de água corrente), contendo sabonete líquido, 
álcool em gel 70% e toalhas de papel não reciclado. 

7.2. Disponibilização na entrada e em lugares estratégicos de fácil acesso, álcool em gel 70% para a 
assepsia de mãos de funcionários, colaboradores, clientes e usuários dos serviços. 

7.3. Exigência da assepsia de mãos dos clientes na entrada do estabelecimento e dos funcionários e 
colaboradores periodicamente. 
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8. HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, OBJETOS E SUPERFÍCIES DE CONTATO COM ÁLCOOL SANITIZANTE 
OU OUTRO PRODUTO DESINFETANTE APROPRIADO. 

8.1. Higienização das superfícies de toque, antes do início das atividades e após cada uso. 

8.1.1. Higienização a cada uso das máquinas de cartão devidamente envelopadas com plástico filme. 

8.2. Higienização dos pisos com produto desinfetante no início das atividades e a cada intervalo de no 
máximo 3 (três) horas. 

8.3. Higienização de objetos, equipamentos, utensílios e materiais utilizados (entre um uso e outro), 
inclusive quando houver prestação de serviços realizados no endereço do solicitante. 

8.3.1. Higienização de senhas, quando forem reutilizáveis. 

8.4. Higienização de escadas e elevadores de uso compartilhado a cada intervalo de no máximo 3 (três) 
horas e orientação aos usuários sobre lavagem de mãos com água e sabão ou, na impossibilidade, uso álcool 
em gel 70%, após o uso dos mesmos. 

8.5. Higienização das lixeiras e descarte do lixo frequente: separação do lixo com potencial de 
contaminação (EPI, luvas, máscaras, etc.) e descarte de forma que não ofereça riscos de contaminação e em 
local isolado. 

8.6. Disponibilização de lixeiras com tampa e com dispositivo que permita a abertura o fechamento sem 
o uso das mãos (pedal ou outro tipo de dispositivo, como acionamento automático). 

8.7. Tapetes, carpetes e demais objetos decorativos devem ser retirados, facilitando o processo de 
higienização. Não sendo possível a retirada, reforçar a limpeza e higienização dos mesmos. 

8.8. Os uniformes devem ser utilizados exclusivamente nas dependências da empresa e, lavados e 
trocados diariamente.  

8.8.1. Recolher e efetuar a desinfecção dos EPIs, tais como aventais, protetores faciais, luvas e protetores 
auriculares, ou disponibilizar local adequado para que o funcionário o faça diariamente. 

8.9. Em caso de confirmação de caso de COVID-19, isolamento dos ambientes por onde a pessoa 
transitou e realização de higienização completa. 

8.10. Higienização de veículos alugados ou veículos de uso comum da empresa antes da utilização. 

 

9. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

9.1. Garantia da renovação de ar (entrada de ar externo e saída do ar interno – troca de ar) inclusive 
quando instalado equipamento de climatização (ar condicionado), pois este equipamento não cumpre esta 
função (não realiza troca de ar). 

9.1.1. A renovação de ar deve ser preferencialmente com ventilação natural (através de aberturas – janelas 
– voltadas para área externa) concomitante com a diminuição de pessoas por m2 de área do local.  

9.1.2. A área das janelas de cada ambiente deve corresponder a, no mínimo, 1/5 da área correspondente 
ao piso. 

9.1.3. As janelas devem permanecer totalmente abertas durante o funcionamento do estabelecimento. 

9.1.4. As portas eventualmente existentes, quando possível, deverão ser mantidas abertas. 

9.2. Manutenção de sistemas mecânicos de ventilação e de climatização limpos, implantando Plano de 
Manutenção, Operação e Controle, registrando os procedimentos realizados: 

9.2.1. Limpeza mensal da grelha de tomada de ar externo, quando se tratar de sistema de ar central; 

9.2.2. Limpeza mensal de todos os filtros, ou em menor período, quando apresentar sujidades; 

9.2.3. Limpeza mensal da bandeja de condensação; 

9.2.4. Limpeza mensal e desincrustação semestral das serpentinas de aquecimento e resfriamento; 

9.2.5. Limpeza trimestral e desincrustação semestral do umidificador, quando se tratar de sistema de ar 
central; 

9.2.6. Limpeza do ventilador semestral; 

9.2.7. Limpeza mensal da casa de máquinas/plenum de mistura, quando se tratar de sistema de ar central. 

 

10. PERMISSÕES 

10.1. Atendimento ao público pelos serviços de assistência à saúde (clínicas, consultórios, serviços de 
vacina), nas condições permitidas, dentro de shoppings, galerias e congêneres. 

10.2. Circulação em áreas ao ar livre em locais públicos e condomínios residenciais desde que respeitadas 
as demais restrições quanto ao distanciamento, uso de máscaras, proibição de aglomerações, proibição de 
uso de equipamentos coletivos, entre outras.  

10.3. Realização de velórios por até 4 horas e com, no máximo, 10 pessoas por sala, com rotatividade e 
sem permanência nos seus espaços de convivência, sendo que em casos de suspeita de COVID-19, o caixão 
deverá ser lacrado. 

10.4. Atividades de entrega (delivery) ou prestação serviços no endereço do solicitante durante a 
realização de atividades internas, conforme protocolo específico. 

10.5. Realização de drive-thru (atendimento ao público dentro dos veículos) durante a realização de 
atividades internas, conforme protocolo específico.  

 

11. DIRETRIZES PARA LOCAIS DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES 

11.1. Garantia de horários alternados para uso dos locais de alimentação de funcionários, viabilizando o 
distanciamento mínimo, conforme previsto no protocolo sanitário para locais onde há consumação de 
alimentos. 

11.2. Alteração da disposição das mesas e cadeiras para garantir o distanciamento mínimo (1,5 metro 
entre cada pessoa), e reduzir o número de pessoas por mesa. 

11.3. Organização de escalas para horários de almoço, jantar, cafés e lanches. 

11.4. Organização de filas de espera utilizando senhas, preferencialmente por meio digital. 

11.5. Disponibilização e utilização de talheres descartáveis ou devidamente embalados, protegidos de 
interação por diversas pessoas e devidamente higienizados. 

11.6. Uso obrigatório de máscaras, podendo retirá-la apenas no momento da refeição e seguindo o 
armazenamento adequado e o correto manuseio e descarte da mesma. 

11.7. Proibição do compartilhamento de talheres, pratos ou copos, bem como alimentos. 

11.8. Disponibilização de água e sabão ou álcool em gel 70% na entrada dos ambientes, sendo obrigatória 
a higienização das mãos na entrada e saída do local. 

11.9. Higienização de mesas, cadeiras e demais objetos dispostos sobre a mesa a cada ciclo de uso.  

11.10. Retirada das embalagens secundárias e terciárias do fornecedor e realização do descarte adequado 
antes de armazenar os produtos. 

11.11. Adoção do protocolo específico para locais com consumação de alimentos, no que couber. 

 

12. DIRETRIZES PARA BANHEIROS E VESTIÁRIOS 

12.1. Controle de acesso aos vestiários e banheiros. 

12.2. Garantia de fácil acesso aos locais para lavagem das mãos contendo sinalização sobre a necessidade 
de lavar as mãos sempre com água e sabão líquido e assepsia com álcool em gel 70% após o uso do banheiro 
ou vestiário. 

12.3. Disponibilização nos banheiros e vestiários de toalhas de papel descartável para enxugar as mãos. 

12.4. Orientação aos funcionários, clientes e usuários para evitar o contato entre uniformes e roupas 
limpas com uniformes e roupas usados, mantendo calçados longe das peças de vestuário, evitando a 
contaminação cruzada. 

12.5. Higienização completa dos banheiros, lavatórios e vestiários antes da abertura, após o fechamento 
e, no mínimo, a cada três horas. 

ANEXO XV 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ATIVIDADES DE ENSINO 

(Ensino Médio, Ensino Superior, Educação Profissional, Ensino de Arte e Cultura, Idiomas, Esporte e outras 
atividades de ensino) 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Priorização do atendimento ao público por canais digitais. 

1.2. Realização de esclarecimentos sobre proteção contra a COVID-19 e boas práticas de higiene a todos 
os funcionários, alunos, familiares e participantes das atividades de ensino. 

1.3. Comunicação e orientação aos alunos e famílias sobre os protocolos de funcionamento com 
antecedência. 

1.4. Realização de ações permanentes de sensibilização dos estudantes.  

1.5. Ocupação ininterrupta de salas por no máximo 3 (três) horas. 

1.6. Funcionamento de laboratórios apenas para pesquisa ou para aulas dos cursos majoritariamente 
práticos. 

1.7. Realização de testes, provas, avaliações e vestibulares obedecendo-se o distanciamento mínimo e as 
demais diretrizes deste protocolo. 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1.1. Atendimento presencial de alunos menores de 14 anos. 

2.1.2. Permanência de pessoas sintomáticas para COVID-19 na instituição de ensino. 

2.1.3. Consumo e compartilhamento de alimentos e bebidas nas salas, corredores e demais espaços de 
realização das atividades. 

2.1.4. Eventos como feiras, palestras, seminários, festas, assembleias, competições e campeonatos 
esportivos.  

2.1.5. Entrada de pais, responsáveis ou qualquer outra pessoa de fora.  

2.1.6. Atividades de práticas conjuntas que requerem proximidade entre as pessoas ou contato físico, tais 
como algumas práticas de dança, esportes ou teatro.  

 

3. MONITORAMENTO DE SINTOMAS 

3.1. Inspeção na entrada e acompanhamento diário da saúde de alunos e funcionários. 

3.2. Monitoramento da saúde da equipe e alunos que estiverem em quarentena por membro da equipe 
indicado pela escola.  

3.3. Realização de busca ativa de alunos faltosos para identificação de Síndrome Gripal. 

3.4. Obrigatória a notificação à Vigilância Epidemiológica de casos (alunos ou funcionários) suspeitos ou 
confirmados de síndrome gripal ou de COVID-19, inclusive os faltosos, no e-mail 
vigilancia_riopreto@yahoo.com.br. 

 

4. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

4.1. Adoção de ensino não presencial combinado ao retorno gradual das atividades presenciais. 

4.2. Organização da entrada e saída para evitar aglomerações, preferencialmente fora dos horários de 
pico do transporte público. 

4.3. Utilização do maior número possível de entradas no estabelecimento, 

4.4. Escalonamento de horários de entrada e saída  

4.5. Escalonamento de horários para liberação para o intervalo e refeições. 

4.6. Limitação de uso de salas dos professores, de reuniões e outras de apoio a número reduzido de 
pessoas, respeitando o distanciamento mínimo. 

4.7. Limitação do número de alunos nas salas e laboratórios, fazendo rodízio entre grupos. 

 

5. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

5.1. Distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas em todos os ambientes, inclusive aulas práticas e 
atividades culturais.  

5.2. Utilização de marcação no piso para sinalizar o distanciamento de 1,5 metro, em todos os locais de 
permanência fixa ou formações de filas. 

5.3. Distanciamento de 1,5 metro no atendimento ao público, preferencialmente com agendamento 
prévio. 

 

6. PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E OBJETOS COMPARTILHADOS 

6.1. Garantia de uso de protetor facial de polímero (viseira ou face shield) na impossibilidade de 
distanciamento de 1,5 metro durante as atividades práticas e laboratoriais. 

6.2. Disponibilização de EPIs necessários a todos os funcionários de acordo com cada atividade realizada, 
tais como limpeza, manipulação de alimentos, manuseio de livros, entre outras. 

6.3. Fornecimento de alimentos e água potável de modo individualizado.  

6.4. Material de uso coletivo, que exija passagem ou compartilhamento entre os participantes devem ser 
evitados. 

 

7. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

7.1. Utilização de máscara dentro da instituição de ensino e em todo o percurso de casa até a instituição 
de ensino. 

7.2. Aferição da temperatura das pessoas a cada entrada na instituição de ensino.  

7.3. Isolamento em sala ou área específica de pessoas que apresentem sintomas até que possam voltar 
para casa. 

7.4. Indicação de funcionário como ponto de contato em cada prédio da instituição de ensino para 
sinalizar sintomas. 

7.5. Manutenção de atividades remotas para alunos e funcionários que fazem parte do grupo de risco. 

 

8. HIGIENE PESSOAL 

8.1. Incentivo constante sobre a higienização frequente e completa das mãos. 

8.2. Garantir a lavagem das mãos com água e sabão ou higienização com álcool em gel 70% ao entrar e 
sair da instituição de ensino, ao entrar e sair da biblioteca, antes e após cada aula, antes das refeições ou 
após o manuseio de qualquer objeto. 

 

9. HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, OBJETOS E SUPERFÍCIES DE CONTATO COM ÁLCOOL SANITIZANTE 
OU OUTRO PRODUTO DESINFETANTE APROPRIADO. 

9.1. Higienização dos prédios, das salas de aula e das superfícies que são tocadas por muitas pessoas 
(grades, mesas de refeitórios, carteiras, puxadores de porta e corrimões), antes do início das aulas em cada 
turno e sempre que necessário. 

9.2. Higienização de bancadas, computadores, equipamentos e utensílios antes de cada aula, sobretudo 
de laboratórios e de outros espaços de realização de atividades práticas. 

9.3. Higienização de todos os objetos compartilhados antes do uso, inclusive objetos utilizados durante 
as aulas, oficinas e cursos. 

9.4. Evitar atividades que demandem uso de fone e ou microfone. 

9.5. Limpeza dos espaços e superfícies com intervalo de, no máximo, 3 horas. 

9.6. Remoção e descarte do lixo no mínimo três vezes ao dia. 

 

10. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

10.1. Avaliação de espaços externos e adequados para realização das aulas e cursos. 

10.2. Priorização de atividades ao ar livre. 

10.3. Manutenção dos ambientes internos bem ventilados com as janelas e portas abertas.  

10.4. Garantia de renovação de ar de todos os ambientes. 

10.4.1. Sistemas mecânicos de ventilação e de climatização existentes devem ser mantidos limpos, 
registrando os procedimentos realizados. A limpeza deve ser realizada conforme protocolo sanitário geral 
desta deliberação.  

 

11. DIRETRIZES PARA BIBLIOTECAS 

11.1.  Manutenção de distanciamento mínimo de 1,5 metro, com demarcação de lugares de permanência. 

11.2. Disponibilização de estante ou local adequado para recebimento de material devolvido. 

11.3. Recebimento de livros sempre com luvas 

11.4. Manutenção de livros devolvidos no local destinado ao recebimento durante, no mínimo, 5 (cinco) 
dias, antes de devolvê-lo ao acervo ou novo empréstimo 

11.5. Higienização dos livros devolvidos após o período determinado com álcool 70% e papel toalha, 
descartado após o uso. 

 

12. DIRETRIZES PARA TRANSPORTE 

12.1. Adequação da lotação dos veículos de transporte, intercalando um assento ocupado e um livre. 

12.2. Orientação aos estudantes para evitar tocar nos bancos, portas, janelas e demais partes dos veículos 
do transporte escolar. 

12.3. Realização de limpeza periódica dos veículos do transporte escolar entre uma viagem e outra, 
especialmente das superfícies comumente tocadas pelas pessoas. 

12.4. Disponibilização de álcool em gel 70% nos veículos do transporte escolar para que os estudantes 
possam higienizar as mãos. 

 

13. DIRETRIZES PARA LOCAIS DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES 

13.1. Organização de filas de espera utilizando senhas, preferencialmente por meio digital. 

13.2. Refeitórios e cantinas devem garantir distanciamento de 1,5 metro nas filas e balcões, utilizando 
sinalização no piso.  

13.3. Alteração da disposição das mesas e cadeiras para garantir o distanciamento mínimo (1,5 metro 
entre cada pessoa), e reduzir o número de pessoas por mesa. 

13.4. Priorização de refeições em embalagens individualizadas. 

13.5. Disponibilização e utilização de talheres descartáveis ou devidamente embalados, protegidos de 
interação por diversas pessoas e devidamente higienizados. 

13.6. Proibição do compartilhamento de talheres, pratos ou copos, bem como alimentos. 

13.7. Uso obrigatório de máscaras, podendo retirá-la apenas no momento da refeição e seguindo o 
armazenamento adequado e o correto manuseio e descarte da mesma. 

13.8. Disponibilização de água e sabão ou álcool em gel 70% na entrada dos ambientes, sendo obrigatória 
a higienização das mãos na entrada e saída do local. 

13.9. Higienização de mesas, cadeiras e demais objetos dispostos sobre a mesa a cada ciclo de uso.  

13.10. Profissionais que preparam e servem alimentos devem utilizar EPIs e seguir protocolos de higiene de 
manipulação dos produtos. 

13.11. Adoção do protocolo específico para locais com consumação de alimentos, no que couber. 

 

14. DIRETRIZES PARA BANHEIROS E VESTIÁRIOS 

14.1. Controle de acesso aos vestiários e banheiros. 

14.2. Garantia de fácil acesso aos locais para lavagem das mãos contendo sinalização sobre a necessidade 
de lavar as mãos sempre com água e sabão líquido e assepsia com álcool em gel 70% após o uso do banheiro 
ou vestiário. 

14.3. Disponibilização nos banheiros e vestiários de toalhas de papel descartável para enxugar as mãos. 

14.4. Orientação aos funcionários e alunos para evitar o contato entre uniformes e roupas limpas com 
uniformes e roupas usados, mantendo calçados longe das peças de vestuário, evitando a contaminação 
cruzada. 

14.5. Higienização completa dos banheiros, lavatórios e vestiários antes da abertura, após o fechamento 
e, no mínimo, a cada três horas. 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE 
HIGIENE EIRELI EPP
EMPENHO 16339/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 15537/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contrata-
da, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmen-
te, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
DESPACHO 
Despacho Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de licitação nº 56/20
Contratada: Associação Renascer
Objeto: Prestação de serviços de atendimentos especializa-
dos na reabilitação de pacientes com defi ciência intelectual 
e/ou defi ciência física originada de lesão cerebral ou não, 
síndrome de down e nos demais casos mediante critérios 
avaliados pela contratada aos seus usuários. Fundamento: 
Art. 24, XX,  da L.F 8.666/93. SMS. Aldenis A. Borim
DESPACHO 
Despacho Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de licitação nº 58/20
Contratada: Inst. Riopretense dos Cegos Trabalhadores
Objeto: Prestação de serviços de atendimentos especializa-
dos na reabilitação de pacientes com defi ciência visual total 
ou baixa visão, buscando a melhoria das condições de vida. 
Fundamento: Art. 24, XX,  da L.F 8.666/93. SMS. Aldenis A. 
Borim
EXTRATO 
3° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 380/2018- Contrato: PRE/0160/18
Contratada: Cisco Brasil Terc. De Serviços Eireli
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO 
7° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 274/2018- Contrato: PRE/0159/18
Contratada: GF da Silva Com. e Prest. De Serviços de Lim-
peza
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SME. Sueli P. A. Costa.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Concorrencia n.º 01/19; Contrato: COC/0016/19
Contratada: Comtec Terraplanagem e Construções Ltda 
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Nos termos do art. 65, § 1º da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 2,16339816%  e fi ca suprimido em 
aproximadamente 2,16339816%, ambos do valor inicial do 
contrato supramencionado e, nos termos do art. 57, inciso 
II  e § 1º da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por mais 90 dias, 
o prazo de vigência do contrato supramen-cionado. SMO. 
Sergio A. Issas.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Concorrencia n.º 09/19; Contrato: COC/0015/19
Contratada: Comtec Terraplanagem e Construções Ltda 
Nos termos do art. 65, § 1º da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 14,8489439586229%  e fi ca suprimido 
em aproximadamente 6,85973177043412%, ambos do valor 
inicial do contrato supramencionado e, nos termos do art. 
57, inciso II  e § 1º da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por mais 
90 dias, o prazo de vigência do contrato supramencionado. 
SMO. Sergio A. Issas.
EXTRATO 
4° Termo Aditivo Contratual 
Dispensa de licitação nº 025/16- Contrato: DIL/0022/16
Contratada: José dos S. Botelho e Gláucia M. de M. Botelho
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMAS. Patricia L. R. Bernussi
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 452/19- Contrato: PRE/0350/19
Contratada: Ramadam & Figueiredo Const. e Comercio e 
Serviços Ltda
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SME. Sueli P. A. Costa.
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços n.º 037/19; Contrato: TOP/0004/20
Contratada: Comarga Construtora Ltda 
Nos termos do art. 65, § 1º da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 22,632278%  e fi ca suprimido em 
aproximadamente 22,632278%, ambos do valor inicial do 
contrato supramencionado e, nos termos do art. 57, inciso 
II  e § 1º da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por mais 60 dias, 
o prazo de vigência do contrato supramen-cionado. SMO. 
Sergio A. Issas.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços n.º 024/19; Contrato: TOP/0040/19
Contratada: KM & M Eng. Proj. e Construção Ltda ME
Nos termos do art. 65, § 1º da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 21,42643%  do valor inicial do contra-
to supramencionado. SME. Sueli P. A. Costa.
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços n.º 024/19; Contrato: TOP/0040/19
Contratada: KM & M Eng. Proj. e Construção Ltda ME
Nos termos do art. 57, § 1º da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 120 dias, o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado. SME. Sueli P. A. Costa.
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços n.º 010/19; Contrato: TOP/0027/19
Contratada: MLS Gerenciamento de Obras LTDA EPP
Nos termos do art. 57, II e § 1º da Lei 8.666/93, fi ca pror-
rogado por mais 150 dias, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SME. Sueli P. A. Costa.
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços n.º 010/19; Contrato: TOP/0027/19
Contratada: MLS Gerenciamento de Obras LTDA EPP
Nos termos do art. 65, § 1º da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 49,45753%  do valor inicial do contra-
to supramencionado. SME. Sueli P. A. Costa.
EXTRATO 
4° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 60/19; Contrato: PRE/0217/19
Contratada:  RT Serv. de Enfermagem Ltda
Nos termos do Interno 487/20/SME  e o disposto do art. 78 
XIV da LF 8666/93, fi ca suspenso pelo prazo de 30  dias a 
partir de 01/09/2020, o contrato supramencionado em razão 
do Dec. Estadual 64881/20 e o Dec. Municipal 18554/20 e 
18559/20. SME. Sueli P. A. Costa. 
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 254/2020
ATA Nº 0725/20
CONTRATADA: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRO-
DUTOS FARMACEUTICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da rela-
ção REMUME – Valor Unitário – Item 34 – R$0,029 – SMS 
– Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 254/2020
ATA Nº 0729/20
CONTRATADA: AGLON COMERCIO E REPRESENTA-
ÇÕES LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da rela-
ção REMUME – Valores Unitários – Item 21 – R$1,438; Item 
29 – R$0,074; Item 35 – R$7,720 – SMS – Prazo de vigên-
cia: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 310/2020 – Processo n.º 
12.752/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de 
construção (areia, tijolo e outros). Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente e Urbanismo. Sessão pública realizada on-
-line com inicio dia 09/09/2020, sendo adjudicados os itens 
às empresas declaradas vencedoras: ECO MIX PREPA-
RAÇÃO DE CONCRETO EIRELI EPP (itens 1, 2, 4 e 5) e 
INDÚSTRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA ME (itens 3 e 6). O item 
7 foi fracassado. 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 vislum-
brar nenhuma irregularidade. Kátia Regina Penteado Case-
miro - Secretária Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo.
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO.
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 345/2020, Processo 

12.922/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de cartuchos e 
toners para impressoras. Secretaria Municipal da Fazenda.
Interessada: SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA 
LTDA ME
Após análise, fi ca declarada improcedente a impugnação. 
O inteiro teor encontra-se à disposição dos interessados 
no “Portal de Compras”, e em “Edital completo e anexos.” - 
Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE INTENÇAO 
DE RECURSO E REPRESENTAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 265/2020 – Processo 
12.309/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de máscara N95 
para assistência do Depto Administrativo - DADM no com-
bate ao COVID-19. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão 
pública realizada on line com início dia 22/07/2020, sendo 
declarada vencedora a empresa CIRÚRGICA FERNANDES 
COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITA-
LARES SOCIEDADE LIMITADA. Houve manifestação de 
intenção de recurso pela empresa ROBERTA MARTINS DA 
SILVA ME. Não foram apresentadas as razões recursais. Foi 
intempestivamente manifestado/apresentado recurso admi-
nistrativo pela empresa ARC COMERCIO DE EPI EIRELI ME 
sendo que, em razão da preclusão de seu direito ao recurso, 
seu pedido foi recebido e autuado como representação. A 
pregoeira manteve a decisão prolatada na sessão do Pre-
gão. O processo foi encaminhado ao Sr. Secretário Municipal 
de Saúde que ratifi cou a decisão da pregoeira, negando 
provimento à intenção de recurso e à representação protoco-
lada. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
ADJUDICO o item 01 à empresa CIRÚRGICA FERNANDES 
COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALA-
RES SOCIEDADE LIMITADA conforme proposta declarada 
vencedora e HOMOLOGO este procedimento licitatório por 
não vislumbrar qualquer irregularidade. Aldenis A. Borim - 
Secretário Municipal de Saúde. O inteiro teor da decisão 
encontra-se a disposição dos interessados no Portal de 
Compras e nos autos do processo.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 209/2020 – Processo n.º 
11.939/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais para 
atender a demanda da rede pública de saúde e realizar pro-
cedimentos e exames no Laboratório Municipal de Sorologia. 
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada 
on-line com início dia 23/06/2020, sendo adjudicados os 
itens às empresas declaradas vencedoras: DECIO CAMAR-
GO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS 
LTDA. (itens 2 , 6 , 13 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36) e LABOR-
CLIN PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA (item 5). 
Itens 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26 e 27: Fracassados. Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. - Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
COMUNICADO
REDESIGNAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DA SESSÃO 
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 339/2020 – PROCESSO Nº 
12.883/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de grama esme-
ralda para o plantio em praças, jardins e áreas verdes de do-
mínio público. Secretaria Municipal de Serviços Gerais. Fica 
redesignada a data de abertura da sessão, conforme segue: 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 29/09/2020, 
às 14h00min e abertura a partir das 14h02min. O edital, na 
íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no Portal de Compras. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº  
191/2020 – PROCESSO Nº 11.792/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos 
hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 28/09/2020 às 10:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
243/2020 – PROCESSO Nº 12.167/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros ali-
mentícios (achocolatado, açúcar, arroz e outros) para atendi-
mento das unidades escolares da rede municipal de ensino, 
assim como de outros equipamentos públicos. Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 29/09/2020 às 16:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Lucia Helena Antonio – Pregoeira.
COMUNICADO
DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO, RETIFICAÇÃO DE EDI-
TAL E REDESIGNAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 316/2020 - Processo 
12.772/2020
Objeto: Registro de preços para prestação de serviço de 
atendimento de chamadas técnicas para serviço de instala-
ção de condicionadores de ar nas unidades escolares educa-
cionais. Secretaria Municipal de Educação.
Impugnante: Conselho Regional dos Técnicos Industriais do 
Estado de São Paulo – CRT/SP.
Fica declarada procedente a impugnação. Em razão de 
alterações do edital, disponíveis no Portal de Compras, fi ca 
redesignada a data para o processamento do pregão para 
ocorrer no dia 13/10/2020, às 08:30hs. O inteiro teor da de-
cisão e o edital retifi cado encontram-se no ‘Portal de Com-
pras’. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro – Pregoeira
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE READEQUAÇÃO DA E.M. DO 
BAIRRO SOLIDARIEDADE (RUA PROJETADA 10, ATUAL 
VINICIUS CESAR AGUIAR, ESQUINA COM A AV. “A” ATUAL 
ESMERALDO CAROLINO) – SEC. MUN. EDUCAÇÃO – A 
Comissão Municipal de Licitação, após análise do recurso 
apresentado e do parecer técnico da Secretaria Municipal de 
Educação (fl s. 586), que é utilizado como razões de decidir e 

passa a fazer parte desta decisão, resolve retifi car a decisão 
proferida no julgamento do dia 11 p.p. (publicado na impren-
sa ofi cial no dia 12 p.p.) e declarar habilitadas a prosseguir 
no certame licitatório as empresas CONSTRUTORA RIO 
OBRAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 
EIRELI, KM & M ENGENHARIA PROJETO E CONSTRU-
ÇÃO LTDA ME, ELIPSE PROJETOS E CONSTRUÇÕES 
EIRELI EPP, J. A. TINELI MARQUES & CIA LTDA EPP e 
RAC CONSTRUÇÕES RIO PRETO ME e, inabilitada a 
empresa MADRI ISKI CONSTRUÇÕES EIRELI (não aten-
deu a alínea “f” do subitem 5.1 do edital eis que apresentou 
caução (garantia de participação) no valor inferior a 1% do 
valor estimado da licitação). Fica designado o dia 29/SE-
TEMBRO/2020 às 08:30 horas, para a sessão de abertura 
da proposta fi nanceira. 
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 298/2020, PROCESSO 12.666/2020, objetivando 
a contratação de empresa para prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva (com fornecimento de 
materiais) nos brinquedos instalados no Parque da Cidade 
da Criança. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 14/10/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 381/2020, PROCESSO 13.202/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de grama com plantio, 
adubação e irrigação para reforma nos gramados dos cam-
pos de futebol e praças esportivas. Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 09/10/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2020
Data de Encerramento e da sessão de entrega e abertura 
dos envelopes: 03/NOVEMBRO/2020 às 08:30 hs
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE VIAS MARGINAIS NA 
RODOVIA BR 153 (KM 57 + 600 M DA RODOVIA BR 153 
(TRANSBRASILIANA)), CONFORME PLANILHA ORÇA-
MENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, ME-
MORIAL DESCRITIVO E PROJETOS ANEXOS AO EDITAL 
– SEC. MUN. DE OBRAS. Valor estimado R$ 8.413.623,11 – 
Prazo de Execução: 180 dias - Local de Entrega dos envelo-
pes e da sessão da licitação: Av. Alberto Andaló nº 3030, 2º 
andar do Paço Municipal, Centro – Diretoria de Compras e 
Contratos. Outras informações no site:   http://www.riopreto.
sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action  
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 032/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO DE REFORMA/READEQUAÇÃO/MODERNIZA-
ÇÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ESTORIL 
(RUA NUNO ALVARES PEREIRA – B. ESTORIL), CON-
FORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA 
FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS 
AO EDITAL – SEC. MUN. ESPORTES. Valor estimado: R$ 
1.143.438,20 – Prazo de execução: 120 dias - Data Limite 
para recebimento dos envelopes contendo a habilitação e a 
proposta: 15/outubro/2020 às 17:00 horas. Data da sessão 
pública de abertura dos envelopes: 16/outubro/2020 às 08:30 
horas - Local: Diretoria de Compras e contratos – 2º andar 
do Paço Municipal  - Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras 
informações: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/
Visitante.action    

DECRETO Nº 18.696
DE 24 DE SETEMBRO DE 2020.

Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 5º da Lei nº 13.369, de 27 de 
novembro de 2019;
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 824.300,00 
(Oitocentos e vinte e quatro mil e trezentos reais), para refor-
ço das dotações orçamentárias a seguir descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 396 R$ 350.000,00
Programa 4 – Obras de infraestrutura urbana
10.001.15.451.0004.1003.4490.51.01 – Obras e instalações
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 516 R$ 474.300,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social
04.002.08.244.0003.2046.3350.43.05 – Subvenções sociais
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de 
que trata o artigo 1º decorrem de anulações parciais das 
dotações orçamentárias a seguir descritas, nos termos do 
que dispõe o inciso III do §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 54 R$ 350.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 73 R$ 3.500,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social
04.002.08.244.0003.2008.3390.30.05 – Material de consumo
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 74 R$ 18.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social
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04.002.08.244.0003.2008.3390.36.05 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 107 R$ 40.600,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social
04.002.08.244.0003.2009.3350.43.05 – Subvenções sociais
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 124 R$ 1.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social
04.002.08.244.0003.2053.3390.39.05 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 125 R$ 1.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social
04.002.08.244.0003.2043.3390.40.05 – Serviços de tecnolo-
gia da informação e comunicação
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 128 R$ 100.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social
04.002.08.244.0003.2053.4490.52.05 – Equipamentos e 
material permanente
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 148 R$ 2.400,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social
04.002.08.244.0003.2009.3390.30.05 – Material de consumo

IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 163 R$ 75.400,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social
04.002.08.244.0003.2043.3350.43.05 – Subvenções sociais
X – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 232 R$ 1.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social
04.002.08.244.0003.2009.3390.40.05 – Serviços de tecnolo-
gia da informação e comunicação
XI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 302 R$ 1.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social
04.002.08.244.0003.2008.3390.40.05 – Serviços de tecnolo-
gia da informação e comunicação
XII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 452 R$ 20.500,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social
04.002.08.244.0003.2017.3390.32.05 – Material, bem ou 
serviço para distribuição gratuita
XIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 469 R$ 1.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social
04.002.08.244.0003.2017.4490.51.05 – Obras e instalações
XIV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 478 R$ 47.800,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social
04.002.08.244.0003.2017.4490.52.05 – Equipamentos e 
material permanente
XV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 483 R$ 36.100,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social
04.002.08.244.0003.2017.3350.43.05 – Subvenções sociais
XVI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 501 R$ 1.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social
04.002.08.244.0003.2043.4490.51.05 – Obras e instalações
XVII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 581 R$ 1.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social
04.002.08.244.0003.2053.4490.51.05 – Obras e instalações
XVIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO-
CIAL
Ficha 633 R$ 1.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social
04.002.08.244.0003.2043.3390.93.05 – Indenizações e 
restituições
XIX – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 131 R$ 50.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social
04.002.08.244.0003.2017.3390.30.05 – Material de consumo
XX – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 152 R$ 50.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social
04.002.08.244.0003.2043.3390.30.05 – Material de consumo
XXI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 156 R$ 22.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social
04.002.08.244.0003.2043.3390.39.05 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
Art. 3º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 24 de setembro de 
2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉ-
GICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

DECRETO Nº 18.698
DE 25 DE SETEMBRO DE 2020.

Regulamenta a destinação de recursos fi nanceiros pro-
venientes da Lei Federal de Emergência Cultural nº 
14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), regulamentada pelo Decreto 
Presidencial nº 10.464/2020, e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Art. 
64, Inciso VI, e
CONSIDERANDO que o Decreto Federal nº 10.464 de 17 de 
agosto de 2020, que regulamenta a Lei Federal nº 14.017, de 
29 de junho de 2020, que dispõe sobre as ações emergen-
ciais destinadas ao setor cultural, a serem adotadas durante 
o estado de Calamidade Pública, reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, determina no pa-
rágrafo 4º, artigo 2º que o Poder Executivo Municipal editará 
regulamento com os procedimentos necessários à aplicação 
dos recursos;
CONSIDERANDO a situação excepcional enfrentada atual-
mente, pela pandemia de COVID-19, que implica em restri-
ções de circulação e aglomeração de pessoas;
CONSIDERANDO a situação excepcional enfrentada atual-
mente, pela pandemia de COVID-19, que impede a realiza-
ção de eventos e apresentações artísticas e culturais com 
presença de público;
CONSIDERANDO a necessidade de formação de Comitê 
de Execução e Fiscalização da Lei nº 14.017/2020 (Lei Aldir 
Blanc), entre membros do Poder Público e Sociedade Civil, 
para a regulamentação, organização, planejamento, execu-
ção e fi scalização da Lei nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), no 
Município de São José do Rio Preto, em caráter de urgência 
e com base no Decreto Legislativo Federal nº 6, de 2020, 
na Lei Federal nº 14.017/2020 e no Decreto Federal nº 
10.464/2020,

D E C R E T A:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 1º Este Decreto regulamenta, no âmbito deste Município, 
os procedimentos necessários para aplicação dos recursos, 
recebidos na forma prevista na Lei Federal nº 14.017, de 29 
de junho de 2020, e no seu respectivo regulamento, Decreto 
Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, para realizar 
as ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem 
adotadas durante o estado de calamidade pública reconheci-
do pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.
Art. 2º Fica criado, sob a responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Cultura, o Comitê de Execução e Fiscalização 
da Lei Aldir Blanc, que auxiliará no planejamento, elaboração 
e fi scalização das diretrizes necessárias para a implementa-
ção e execução das ações emergências destinadas ao setor 
cultural. 
Art. 3º O Comitê de Execução e Fiscalização da Lei Aldir 
Blanc será composto por 06 (seis) membros, com represen-
tantes do poder público e da sociedade civil, indicados da 
seguinte forma:
I -    03 (três) membros do Poder Executivo, sendo: 
a) 02 (dois) membros representantes da Secretaria 
Municipal de Cultura;
b) 01 (um) membro representante da Secretaria Munici-
pal da Fazenda;
II -   03 (três) membros da sociedade civil, indicados pelos 
representantes dos segmentos artísticos do Município, por 
meio do grupo Diálogo com a SMC (Secretaria Municipal de 
Cultura).
Parágrafo único. O Comitê será presidido por um dos re-
presentantes da Secretaria Municipal de Cultura, designado 
pelo Secretário Municipal de Cultura no ato da indicação dos 
seus representantes. 
Art. 4º O Comitê de Execução e Fiscalização da Lei Aldir 
Blanc, além das atribuições previstas no art. 2º deste Decre-
to, atuará com as seguintes atribuições: 
I - colaborar na divulgação maciça e imediata do Chama-
mento Público para o Cadastramento Emergencial para os 
subsídios, subvenções e auxílios emergenciais da Lei Aldir 
Blanc;
II - fi scalizar para que o orçamento emergencial recebido 
seja aplicado devidamente e de forma descentralizada no 
Município;
III - participar das diretrizes indicadas pela Secretaria Munici-
pal de Cultura nas execuções das ações apresentadas;
IV - fi scalizar as contrapartidas sociais pactuadas entre a Se-
cretaria Municipal de Cultura e os benefi ciários dos espaços 
culturais contemplados com o subsídio ou subvenção;
V - analisar e aprovar a prestação de contas apresentada 
pelos benefi ciados do Município;
VI - fi scalizar a prestação de contas e o Relatório de Ges-
tão apresentados pela Secretaria Municipal de Cultura aos 
órgãos municipais, estaduais e federais.
§ 1º Os membros do Comitê não poderão ser benefi ciados 
com os auxílios da referida Lei.
§ 2º O referido Comitê será extinto com a conclusão da 
prestação de contas dos recursos recebidos perante o órgão 
federal competente.
Art. 5º O recurso destinado ao Município de São José do 
Rio Preto, provenientes da Lei supracitada será de R$ 
2.832.047,23 (Dois Milhões, Oitocentos e Trinta e Dois Mil, 
Quarenta e Sete Reais e Vinte e Três Centavos), que terá 
seu repasse realizado pela Plataforma Mais Brasil, será geri-
do por meio da Secretaria Municipal de Cultura, utilizando o 
Fundo Municipal de Cultura, criado pela Lei 13.518/2020.
Art. 6º Para aplicação dos benefícios regidos por esta Lei, 
compreende-se como benefi ciários:
I - Trabalhador(a) do setor cultural: Pessoa residente ou 
domiciliada profi ssionalmente em São José do Rio Preto ou 
seus distritos, que participa da cadeia produtiva dos seg-
mentos artísticos e culturais descritos no Artigo 6º da Lei 
14.017/2020, , incluídos Arte Educadores, Artesãos, Artista 
Gráfi co, Artistas Plásticos, Atores/Atrizes, Bonequeiros, 
Bordadeiras, Brincantes, Cantores, Capoeiristas, Caracte-
rizador, Cartunista, Cenógrafo, Cenotécnicos, Cineastas, 
Cinegrafi stas , Cineclubistas, Compositores, Contadores de 
histórias, Costureiras para produções artísticas, Customiza-
dores, Dançarinos, Desenhistas, Designers, Direção de Arte, 
Direção Teatral, Dramaturgos, Dubladores, Escritores, Enca-
dernadores Artesanais, Equilibristas, Estampadores, Editores 
de Imagem e Som, Figurinistas, Foliões de Reis, Grafi teiros, 
Hip hops / Mc's, Iluminotécnicos, Ilustradores, Jongueiros, 
Luthiers, Locutores, Mágicos, Malabaristas, Maquiadores, 
Memorialistas, Mestres Sabedores, Montadores, Musicistas, 
Músicos, Operador de luz, Operador de som, Operador de 

vídeo, Peruqueiro, Palhaços, Poetas, Preparador Corpo-
ral, Preparador da voz. Produtores Culturais, Quilombolas, 
Rendeiras, Romancista, Roteirista, Ritmistas, Radialistas, 
Sambistas de roda, Sonoplastas, Tatuadores, Técnico de 
Luz, Técnico de Som,
Técnico de Projeção, Transformista e Trapezista, que tiveram 
suas atividades interrompidas em virtude do isolamento físi-
co decorrente da pandemia de Covid-19.
II - Espaços Culturais Independentes: São microempresas e 
pequenas empresas culturais, organizações culturais comu-
nitárias, cooperativas e instituições culturais, organizadas e 
mantidas por pessoas, organizações da sociedade civil, coo-
perativas com fi nalidade cultural e instituições culturais, com 
ou sem fi ns lucrativos, que tiveram suas atividades interrom-
pidas em virtude do isolamento físico decorrente da pande-
mia de Covid-19, tais como Academias de danças, Ateliers, 
Bandas musicais, Bibliotecas Comunitárias, Casas de artes, 
Cineclubes, Cinemas de rua, Feiras de artesanato, Feiras 
literárias, Grupos de danças populares, Grupos teatrais, 
Palco sobre Rodas, Ponto de arte na rua, Pontos de cultu-
ra, Pontos de venda de livros, Quilombos, Roda de cultura 
popular, Rodas de capoeira, Sociedades musicais, Tradicio-
nal de raiz africana, Tradicional de raiz cigana, Tradicional de 
raiz caipira, Tradicional de raiz indígena e Videotecas.
Parágrafo único. As Cooperativas deverão comprovar que 
o(s) cooperado(s), possui(em) residência ou domicílio profi s-
sional na cidade de São José do Rio Preto/SP no momento 
da inscrição e deverão atender ao Artigo 107 da Lei Federal 
nº 5.764, de 14 de julho de 1971, que dispõe sobre o registro 
da Cooperativa perante a entidade estadual da Organização 
das Cooperativas Brasileiras.

CAPÍTULO II
Da Transferência e Utilização dos Recursos
Art. 7º Os recursos destinados às ações emergenciais, pro-
venientes do Fundo Nacional de Cultura, serão repassados 
em conta vinculada ao Fundo Municipal de Cultura de São 
José do Rio Preto e serão distribuídos da seguinte forma:
I – Para Espaços culturais independentes: conforme Inciso 
II, do Art. 2º da Lei Aldir Blanc, serão selecionados entre os 
inscritos, conforme regramento, prazos e critérios estabeleci-
dos em edital especifi co.

II – Para apresentações artísticas, ações formativas e aqui-
sição de bens culturais: conforme Inciso III, do Artigo 2º da 
Lei Aldir Blanc, serão selecionados entre os inscritos, con-
forme regramento, prazos e critérios estabelecidos em edital 
específi co.
Parágrafo único. O Auxílio Emergencial Mensal, conforme 
Inciso I, do Artigo 2º, da Lei Aldir Blanc, é de competência 
do Governo do Estado de São Paulo, com credenciamento 
próprio, respeitados os critérios e normas por ele defi nidas.
Art. 8º A distribuição dos auxílios no âmbito deste Município 
fi ca assim defi nida:
I - Para Espaços culturais independentes:
a) até 47 espaços culturais com subsídio ou subven-
ção de 03 (três) parcelas de R$ 3.000,00, totalizando R$ 
9.000,00 para cada espaço benefi ciado;
b) até 28 espaços culturais com subsídio ou subven-
ção de 03 (três) parcelas de R$ 5.000,00, totalizando R$ 
15.000,00 para cada espaço benefi ciado;
II - Para apresentações artísticas, ações formativas e aquisi-
ção de bens culturais:
a) até 200 projetos culturais para apresentações artísti-
cas com 1 integrante, no valor de R$ 2.500,00;
b) até 50 projetos culturais para apresentações artísti-
cas com 2 a 4 integrantes, no valor de R$ 6.000,00;
c) até 20 projetos culturais para apresentações artísti-
cas com 5 a 10 integrantes, no valor de R$ 10.000,00;
d) até 150 projetos culturais para ações formativas com 
1 integrante, no valor de R$ 2.500,00;
e) até 40 projetos culturais para ações formativas com 
2 a 4 integrantes, no valor de R$ 6.000,00;
f) até 50 projetos culturais para aquisição de bens 
culturais, no valor de R$ 3.500,00;
g) até 33 projetos culturais para aquisição de bens 
culturais, no valor de R$ 6.000,00;
h) 1 projeto cultural para aquisição de bens culturais, 
no valor de R$ 1.047,23.
Art. 9º Os valores aplicados em cada item de competência 
do Município deverão estar especifi cados no Plano de Ação 
cadastrado na Plataforma Mais Brasil, do Governo Federal.
Art. 10 O montante dos recursos, indicado no Plano de Ação, 
poderá ser remanejado entre os Incisos I e II, do art. 8º deste 
Decreto, de acordo com a demanda local, conforme §6º, do 
artigo 11 do Decreto Federal 10.464/2020, respeitando a 
divisão dos auxílios prevista no Artigo 2º da Lei Aldir Blanc, 
e tal remanejamento deverá ser informado no Relatório de 
Gestão, a ser enviado ao Governo Federal, juntamente com 
a Prestação de Contas.
§ 1º Caso haja recursos remanescentes do Inciso II, do art. 
8º, poderá ser ampliado o número de benefi ciários no Inciso 
I, do mesmo artigo, caso haja lista de suplentes.
§ 2º Caso não haja mais benefi ciários a ser contemplados 
no Inciso I, do art. 8º, poderá existir aumento do número de 
parcelas e/ou valores aos benefi ciários já contemplados, 
utilizando o orçamento remanescente do mencionado Inciso 
II, do mesmo artigo.
§ 3º Caso haja recursos remanescentes do Inciso I, do Art. 
8º, poderá ser ampliado o número de benefi ciários no Inciso 
II, do Art. 8º, caso haja lista de suplentes.

CAPÍTULO III
Do Cadastramento Emergencial, Inscrições e Prazos
Art. 11 A Secretaria Municipal de Cultura de São José do 
Rio Preto realizará Cadastramento Emergencial dos(as) 
trabalhadores(as), grupos, companhias, coletivos, espaços e 
territórios culturais, por meio do portal www.riopreto.sp.gov.
br, pelo telefone (17) 3202-2310 e presencialmente, no en-
dereço da Secretaria, com horário previamente agendado e 
cumprindo todas as medidas adotadas pela OMS, de comba-
te à pandemia.
Art. 12 Todos os interessados em participar dos subsídios, 
subvenções ou auxílios referentes aos Incisos II e III, do art. 
2º, da Lei Aldir Blanc, em São José do Rio Preto/SP, deve-
rão preencher o Cadastramento Emergencial, visando ao 
monitoramento e mapeamento da amplitude do atendimento 
e descentralização dos auxílios, objetivo principal da Lei em 
referência.
Art. 13 Conforme Parágrafo 8º, Artigo 2º, do Decreto Federal 
nº 10.464/2020, o grupo, coletivo, espaço ou território cultural 
que não possuir inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ), será representado por seu responsável, 
que terá seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) vinculado ao 



B-5Jornal
São José do Rio Preto, sábado
26 de setembro de 2020

respectivo grupo, coletivo, espaço ou território cultural.

Art. 14 A Secretaria Municipal de Cultura de São José do 
Rio Preto deverá realizar ações que busquem dar acesso 
ao sistema de Cadastramento Emergencial às pessoas com 
difi culdades específi cas e ainda, 
colocará à disposição para auxílio remoto, colaboradores 
treinados que possam ajudar no processo de cadastramento 
e realização de busca ativa de novos cadastrados.
Art. 15 O sistema para Cadastramento Emergencial fi cará 
disponível até 05 (cinco) dias antes da data de fi nalização 
das inscrições nos editais estabelecidos neste Decreto.
Parágrafo único. O formulário de Cadastramento Emer-
gencial tem fi nalidade exclusiva para aplicação da Lei 
14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) em São José do Rio Preto/SP.
Art. 16 O Cadastramento Emergencial e os editais a serem 
publicados, serão devidamente divulgados por meio do Diá-
rio Ofi cial do Município, respeitando as legislações vigentes, 
e deverão estar contidas todas as informações, critérios de 
seleção, datas, prazos e demais regulamentações sobre a 
matéria.
Art. 17 Devido ao caráter emergencial, com amparo legal no 
Decreto Legislativo nº 6/2020 e a urgência em possibilitar o 
acesso aos recursos públicos oriundos da Lei em referên-
cia, bem como o tempo exíguo de 60 (sessenta) dias para 
a operacionalização dos recursos por parte da Administra-
ção Municipal, conforme Artigo 3º, §1º, da Lei 14.017/2020, 
os prazos de Cadastramento Emergencial e fi nalização de 
inscrições nos editais de chamadas públicas para subsídio, 
subvenção, apresentações artísticas, ações formativas e 
aquisição de bens culturais não poderão exceder ao dia 30 
de outubro de 2020.

CAPÍTULO IV
Da Comprovação de Atuação no Setor Cultural e Interrupção 
de Atividades
Art. 18 De acordo com a Lei Aldir Blanc, é necessário com-
provar atuação no setor cultural na cidade de São José do 
Rio Preto, conforme o que segue:
I - Trabalhador(a) do setor cultural: ter atuado social ou pro-
fi ssionalmente nas áreas artística e cultural a partir de 20 de 
março de 2018 de forma documental ou por autodeclaração;
II - Espaços Culturais Independentes: Com atividades com-
provadas a partir de 20 de março de 2018 de forma docu-
mental ou por autodeclaração;
Art. 19 Entende-se por interrupção de atividades, as ações 
e atividades culturais interrompidas no todo ou em parte, 
devido ao isolamento físico obrigatório para o combate ao 
Coronavírus.
Parágrafo único. Não fi carão impedidos de participar dos 
Editais, trabalhadores(as) do setor cultural e espaços cultu-
rais independentes que atualmente buscam dar continuidade 
às suas atividades, adequando-se aos protocolos de retoma-
da estabelecidos pelo Plano São Paulo e pelo Município de 
São José do Rio Preto.

CAPÍTULO V
Da Sobreposição Entre Entes
Art. 20 O benefi ciário do Inciso III, do Art. 2º da Lei Aldir 
Blanc, selecionado em São José do Rio Preto, não pode-
rá ser benefi ciado com o mesmo projeto nos editais Proac 
Expresso – LAB, do Governo do Estado de São Paulo, com 
recursos da Lei nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), cabendo a 
ele a responsabilidade legal caso venha a ocorrer. 
§ 1º Os integrantes dos espaços culturais independentes 
benefi ciados com subsídio ou subvenção mensal, referente 
ao inciso II, do Art. 2º, da Lei Federal 14.017/2020 (Lei Aldir 
Blanc), poderão participar dos editais e serem benefi ciados 
com auxílio do Inciso III, Art. 2º da referida Lei, desde que os 
projetos individuais não estejam relacionados ao custeio das 
atividades do espaço cultural a que pertençam.
§ 2º A Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio 
Preto realizará cruzamento de dados dos inscritos, por meio 
de consulta de CNPJ e CPF, junto ao DataPrev, para evitar 
sombreamento e irregularidades na concessão dos auxílios.

CAPÍTULO VI
Da Elegibilidade e Seleção 
Art. 21 Caso haja necessidade de seleção entre os benefi ci-
ários inscritos, o processo de análise, classifi cação e seleção 
será desempenhado pelo Comitê de Execução e Fiscaliza-
ção da Lei 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc).
Parágrafo único. Os critérios de seleção devem estar objeti-
vamente discriminados nos editais.

CAPÍTULO VII
Da Impossibilidade de Recebimento de Benefícios
Art. 22 Não será permitido benefi ciar projetos tais como:
I - publicações, atividades e/ou ações que não tenham cará-
ter artístico e/ou cultural;
II - cultos religiosos, rodeios, exposições agropecuárias e 
congêneres;
III - eventos cujo título contenha ações de marketing e/ou 
propaganda explícita;
IV - projetos que veiculem propaganda relacionada ao taba-
co, álcool, política, partidos políticos, sindicatos, pré-candida-
tos a cargos públicos eletivos e de personalidades políticas; 
e
V - projetos de conteúdo sectário ou segregacionista atinente 
à cor, gênero e religião.
Art. 23 Estão impossibilitados de participar do Cadastramen-
to Emergencial, bem como das inscrições nos Editais:
I - espaços culturais credenciados criados pela Administra-
ção Pública de qualquer esfera ou vinculados a ela, bem 
como espaços culturais vinculados a fundações, institutos ou 
instituições criadas ou mantidas por grupos de empresas, a 
teatros e casas de espetáculos de diversões com fi nancia-
mento exclusivo de grupos empresariais e a espaços geridos 
pelos serviços sociais do Sistema S;
II - membros do Comitê de Execução e Fiscalização da Lei 
Aldir Blanc, funcionários diretos da Prefeitura Municipal de 
São José do Rio Preto, seus cônjuges ou companheiros 
estáveis.

CAPÍTULO VIII
Das Inscrições 
Art. 24 Não poderá o mesmo projeto ser apresentado frag-
mentado ou parcelado por diferentes proponentes.
Art. 25 Para a inscrição de projetos, os proponentes deverão 
enviar a documentação relacionada em cada um dos editais, 
e deverá ter preenchido o Cadastramento Emergencial.
Parágrafo único. Após o Cadastramento Emergencial a 
Secretaria Municipal de Cultura enviará uma numeração do 
referido cadastro, para que o proponente insira no momento 

da inscrição.
Art. 26 A Secretaria Municipal de Cultura poderá solicitar 
comprovações das informações constantes nos projetos 
inscritos e informações mencionadas no Cadastramento 
Emergencial, tais como: folhetos, publicações, certifi cados, 
declarações e/ou outros documentos pertinentes.
Art. 27 Os recursos oriundos da Lei Aldir Blanc não poderão, 
em hipótese alguma, ser utilizados para a aquisição de bens 
permanentes, com exceção ao edital de aquisição de bens 
culturais.
Art. 28 Todos os benefi ciários assinarão Termo de Recebi-
mento de Auxílio Emergencial, e o Termo de Compromisso 
de Contrapartida, cujos modelos serão disponibilizados após 
a publicação do resultado.
CAPÍTULO IX
Das Contrapartidas
Art. 29 Conforme defi nido pelo Decreto Federal nº 
10.464/2020, Artigo 6º, Parágrafos 4º e 5º, os benefi ciários 
no Incisos II, apresentarão contrapartidas, descritas a seguir:
I - Para benefi ciários selecionados no Inciso II, do Art. 2º, da 
Lei Aldir Blanc (espaços culturais independentes):
a) realização de atividades destinadas, prioritariamente, 
aos alunos de escolas públicas ou atividades em espaços 
públicos de sua comunidade, de forma gratuita, em coopera-
ção e planejamento defi nido com a Secretaria Municipal de 
Cultura;
b) a contrapartida deverá ser mensurável economica-
mente a 20% (vinte por cento) do valor do auxílio recebido, 
tendo como parâmetro orçamentário as últimas realizações 
realizadas pelo espaço cultural;
c) a contrapartida deverá ser realizada em até 120 dias 
após o recebimento da última parcela;
d) a contrapartida deverá ser realizada por meio de 
ações presenciais, respeitados todos os protocolos ofi ciais 
da OMS , do Governo do Estado, da Prefeitura Municipal de 
São José do Rio Preto, objetivando a retomada econômica, 
ou de forma virtual, em plataformas específi cas e com amplo 
acesso e divulgação ao público destinado.

II - Para benefi ciários selecionados no Inciso III, do Art. 2º, da 
Lei Aldir Blanc (Apresentações artísticas, ações formativas e 
aquisição de bens culturais):
a) a contrapartida será a execução do próprio objeto, 
ou seja, apresentação artística, ação formativa ou a aquisi-
ção de bens culturais
b) a contrapartida, quando apresentação artística ou 
ação formativa, deverá ser realizada em até 120 dias após 
o recebimento do valor, por meio de plataforma virtual ou de 
forma presencial, caso os protocolos de segurança sanitária 
permitam aglomeração de público, tendo como base, o Plano 
São Paulo e as recomendações do Comitê de Combate à 
Pandemia.
c) a contrapartida, quando aquisição de bens culturais, 
deverá ser comprovada sua realização, em até 120 dias 
após o recebimento do valor, mediante apresentação de 
cópia da nota fi scal do material adquirido pelo proponente 
selecionado e registro de imagem do cumprimento do objeto.
Art. 30 O responsável legal pela inscrição será também o 
responsável pela execução da contrapartida proposta na 
inscrição, e, para inscrições referentes ao Inciso II, do Art. 
2º, da Lei Aldir Blanc, os  membros ativos do espaço cultural 
independente devem assinar o Termo de Compromisso de 
Contrapartida como anuentes participativos, anexo ao edital 
correspondente, visando minimizar a possibilidade da não 
realização do que foi aprovado no credenciamento.

CAPÍTULO X
Das Despesas Relativas à Manutenção de Espaços Culturais 
Independentes
Art. 31 Os espaços culturais independentes, enquadrados no 
Artigo 8º, da Lei Aldir Blanc, deverão comprovar no Relatório 
Final de Atividades que os recursos do subsídio ou subven-
ção mensal recebidos, foram utilizados para despesas relati-
vas à manutenção do espaço, garantindo a continuidade de 
suas atividades.
Art. 32 Conforme Artigo 7º, Parágrafo 2º do Decreto Federal 
nº 10.464/2020, entende-se como despesas relativas à ma-
nutenção do espaço cultural, custos devidamente comprova-
dos, tais como:
I -  internet; 
II -  transporte;
III -  aluguel;
IV -  IPTU;
V -  telefone;
VI -  consumo de água;
VII -  consumo de energia elétrica;
VIII -  pagamentos de funcionários;
IX -  serviços de segurança;
X -  pagamento de contadores ou escritórios de contabili-
dade;
XI -  outras despesas relativas à manutenção da atividade 
cultural do benefi ciário.

§ 1º Entende-se por outras despesas todas aquelas ligadas 
diretamente às ações realizadas, ou seja, toda despesa exis-
tente para a concretização da atividade cultural, tais como: 
profi ssionais, recursos humanos, serviços de manutenção, 
limpeza, e outras para o devido funcionamento do local e a 
continuidade de suas atividades impactadas.
§ 2º Não serão consideradas despesas relativas à manu-
tenção do espaço cultual, o pagamento de empréstimos, 
aquisição de bens permanentes ou despesas pessoais do 
responsável legal ou de membros do espaço cultural.
§ 3º As despesas a serem pagas devem compreender o 
período de 20/03/2020 a 31/12/2020, vigência do Decreto 
Legislativo nº 6/2020.
§ 4º Para fi ns de prestação de contas, só poderão ser re-
conhecidas e aceitas as despesas devidas e não pagas até 
o momento do recebimento do auxílio, sendo obrigatória a 
identifi cação da data do pagamento, devendo sempre ser 
igual ou posterior à data do recebimento do auxílio.
CAPÍTULO XI
Da Autodeclaração

Art. 33 Conforme previsto nos Artigos 6º, Inciso I, e Artigo 
7º, Parágrafo 2º da Lei Aldir Blanc, será permitida a autode-
claração, visando desburocratizar e agilizar o processo de 
descentralização do recurso 
emergencial, cabendo ao benefi ciário, caso seja solicitado 
pela Administração Pública, comprovar com documentos, as 
informações por ele prestadas.
§ 1º O benefi ciário deverá guardar seus documentos com-
probatórios até a fi nalização da aprovação da Prestação de 
Contas pelo Governo federal.
§ 2º A autodeclaração será efetivada no ato da inscrição, em 

formulário específi co.

CAPÍTULO XII
Da Publicação, Comunicação e Transparência dos Benefí-
cios
Art. 34 Será criado o portal Transparência Lei Aldir Blanc por 
meio do endereço eletrônico www.riopreto.sp.gov.br/leialdir-
blanc e nele constarão todas as comunicações; publicações 
ofi ciais; legislações federais, estaduais e municipais; regra-
mentos; processos e dados dos benefi ciados pela referida 
Lei.
Art. 35 Os instrumentos legais e resultados serão publicados 
no Diário Ofi cial do Município e no Portal www.riopreto.sp.
gov.br/leialdirblanc, cuja ciência e acompanhamento serão 
de responsabilidade dos inscritos e benefi ciados.
Art. 36 Assim como previsto na Emenda Constitucional nº 
107/2020, Artigo 1º, Parágrafo 3º, Inciso VIII, poderá ser re-
alizada a divulgação institucional de atos e campanhas dos 
órgãos públicos municipais e de suas respectivas entidades 
da Administração Indireta, destinados ao combate à pan-
demia da Covid-19 e à orientação da população quanto a 
serviços públicos e outros temas derivados da pandemia.
Parágrafo único. Todos os benefi ciários, solicitantes de au-
xílios provenientes da Lei Lei Aldir Blanc, estão cientes e de 
acordo que todo o processo de repasse de recursos e suas 
informações, incluindo dados, documentos, autodeclarações 
e valores repassados, são públicos e estarão disponibiliza-
dos no endereço citado no Artigo 37 deste Decreto.

CAPÍTULO XIII
Do Limite de Concentração de Renda
Art. 37 Para evitar a concentração de renda provenientes 
dos recursos da Lei Aldir Blanc, fi cam estabelecidas as se-
guintes vedações;
I - Espaços Culturais Independentes: vedado o recebimen-
to cumulativo, mesmo que o benefi ciário esteja inscrito em 
mais de um cadastro de diferentes entes;
II - Trabalhadores(as) do setor cultural: Não poderão concen-
trar mais de R$8.000,00 (Oito mil reais) mensais, somados 
os auxílios recebidos da Lei nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) 
provenientes de sua participação em diferentes contraparti-
das, cuja responsabilidade de gestão será do benefi ciário;
Parágrafo único. Cada proponente poderá participar no 
máximo em 02 (dois) projetos inscritos em editais do Inciso 
III, do Art. 2º, da Lei Aldir Blanc, na cidade de São José do 
Rio Preto.

CAPÍTULO XIV
Dos Pagamentos
Art. 38 Após a homologação do resultado fi nal, com a lista 
de benefi ciários, os representantes legais assinarão Ter-
mo de Recebimento de Auxílio Emergencial e o Termo de 
Compromisso de Contrapartida, que servirão de base para 
a efetivação do pagamento referente às ações emergenciais 
dos Incisos II e III, do Art. 2º, da Lei Aldir Blanc, dispensada 
a apresentação das certidões de regularidade fi scal, apli-
cando por analogia o §1º, do art. 32, da Lei 8.666/93, ante a 
necessidade emergencial de apoio ao setor cultural diante 
do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto 
Legislativo Federal nº 06/2020. 
Art. 39 Os pagamentos a serem realizados aos benefi ciários 
dos Incisos II e III, do Art. 2º, da Lei Lei Aldir Blanc, ocorre-
rão da seguinte forma:
I - Espaços Culturais Independentes - inscritos com CNPJ: 
por meio de transferência bancária para a conta corrente do 
CNPJ;
II - Espaços Culturais Independentes - inscritos sem CNPJ: 
por meio de transferência bancária para a conta corrente do 
responsável indicado na inscrição;
III – Apresentações artísticas, ações formativas e aquisição 
de bens culturais: por meio de transferência bancária para a 
conta corrente do responsável legal pela inscrição; 
Art. 40 Por se tratar de subsídios e auxílio cultural perten-
centes às ações emergenciais descritas no caput da Lei 
14.017/20, os valores recebidos pelos benefi ciários não 
sofrerão descontos referentes a impostos municipais, esta-
duais ou federais.

CAPÍTULO XV
Do Relatório Final de Atividades e Prestação de Contas
Art. 41 Deverá o benefi ciário, conforme exigência descrita 
nos editais, apresentar Relatório Final de Atividades em até 
120 dias após o recebimento do auxílio, para apreciação e 
aprovação, em conformidade com o disposto nos Incisos 
subsequentes:
I - Para os benefi ciados no Inciso II, do Art. 2º, da Lei Aldir 
Blanc (espaços culturais independentes), deverão apresen-
tar:
a) Termo de Recebimento do Auxílio Emergencial;
b) Termo de Compromisso de Contrapartida;
c) Cópias das despesas pagas, de acordo com o des-
crito no Artigo 34 deste Decreto;
d) Relatório contendo a descrição de cada despesa, 
com dados do favorecido;
e) Comprovação de realização da contrapartida apre-
sentada na inscrição, contendo materiais de divulgação, 
clipping de imprensa, atestados de realização, quantidade 
de artistas participantes nas ações e quantidade de público 
atingido. 
II - na falta de quaisquer dos documentos exigidos ou se 
feita em desacordo com as normas desta Regulamentação, 
o Relatório Final de Atividades poderá ser rejeitado a critério 
da Secretaria Municipal de Cultura e/ou do Comitê de Exe-
cução e Fiscalização da Lei Aldir Blanc;
III - todos os documentos deverão ser assinados pelo propo-
nente, pessoa física ou pelo representante legal da pessoa 
jurídica, cujas situações excepcionais deverão ser subme-
tidas à prévia e expressa autorização da Administração 
Municipal;
IV - não será permitido anexar novos documentos ou in-
formes depois da entrega do Relatório Final de Atividades, 
salvo por solicitação da Administração Municipal; 
V - em nenhuma hipótese será feita devolução de cópias, 
originais e seus anexos, bem como quaisquer outros ma-
teriais ou documentos protocolados, cabendo à Secretaria 
Municipal de Cultura decidir sobre a destinação fi nal do 
material, devendo o proponente guardar cópias dos docu-
mentos necessários ao seu uso e de toda a documentação 
comprobatória até a fi nalização do aprovação da Prestação 
de Contas pelo Governo Federal.
VI - Para os benefi ciados no Inciso III, do Art. 2º, da Lei Aldir 
Blanc (Apresentações artísticas, ações formativas e aquisi-
ção de bens culturais), deverão apresentar:
a) Termo de Recebimento do Auxílio Emergencial;
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b) Termo de Compromisso de Contrapartida;
c) Relatório com comprovação de realização do objeto 
proposto na inscrição, contendo materiais de divulgação, 
clipping de imprensa, quantidade de artistas participantes na 
ação, quantidade de público atingido, links e imagens (prints) 
da plataforma virtual que foi apresentada publicamente a 
ação, registro de imagens e documentos comprobatórios da 
aquisição de bens culturais. 
VII - na falta de quaisquer dos documentos exigidos ou se 
feita em desacordo com as normas desta Regulamentação, 
o Relatório Final de Atividades poderá ser rejeitado a critério 
da Secretaria Municipal de Cultura e/ou do Comitê de Exe-
cução e Fiscalização da Lei Lei Aldir Blanc;
VIII - todos os documentos deverão ser assinados pelo 
proponente, pessoa física ou pelo representante legal da 
pessoa jurídica, cujas situações excepcionais deverão ser 
submetidas à prévia e expressa autorização da Administra-
ção Municipal;
a) não será permitido anexar novos documentos ou 
informes depois da entrega do Relatório Final de Atividades, 
salvo por solicitação da Administração Municipal; e
b) em nenhuma hipótese será feita devolução de 
cópias, originais e seus anexos, bem como quaisquer outros 
materiais ou documentos protocolados, cabendo à Secreta-
ria Municipal de Cultura decidir sobre a destinação fi nal do 
material, devendo o proponente guardar cópias dos docu-
mentos necessários ao seu uso e de toda a documentação 
comprobatória até a aprovação da Prestação de Contas pelo 
Governo Federal.
Art. 42 A Secretaria Municipal de Cultura e o Comitê de 
Execução e Fiscalização da Lei Aldir Blanc poderão solicitar, 
a qualquer tempo, documentos complementares, bem como 
informações e esclarecimentos referentes ao Relatório Final 
de Atividades.
Art. 43 A análise do Relatório Final de Atividades deverá 
ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a 
partir da data de seu protocolo na Secretaria Municipal de 
Cultura, obedecendo às fases abaixo:
I - a Secretaria Municipal de Cultura terá 30 (trinta) dias para 
conferir os documentos entregues;
II - caso seja verifi cada alguma imprecisão ou necessida-
de de esclarecimento de informações, o benefi ciário será 
notifi cado para, no prazo de 07 (sete) dias, apresentar seus 
esclarecimentos, encaminhar documentos e regularizar a 
situação; 
III - a Secretaria Municipal de Cultura fará a apresentação 
ao Comitê de Execução e Fiscalização da Lei Aldir Blanc, 
que deverá, no prazo de 07 (sete) dias, apresentar o pare-
cer fi nal, aprovando ou fazendo ressalvas, que poderão ser 
sanadas.
Art. 44 Para que o Relatório Final de Atividades seja homo-
logado pela Administração Municipal, o benefi ciário deverá 
estar em dia com todos os compromissos assumidos na 
inscrição e apresentar cópias dos documentos comprobató-
rios e ter o parecer fi nal aprovado pelo Comitê de Execução 
e Fiscalização da Lei Aldir Blanc.
CAPÍTULO XVI
Das Penalidades
Art. 45 A não aplicação dos recursos recebidos de forma 
correta, a não entrega das ações e contrapartidas sociais 
conforme especifi cadas nas inscrições ou a não entrega do 
Relatório Final de Atividades, que comprovem que agiu com 
dolo ou, acarretando desvio do objetivo ou dos recursos, 
será aplicada ao responsável pela inscrição, multa corres-
pondente a 10 (dez) vezes o auxílio recebido, devidamente 
corrigido na forma da legislação municipal competente para 
suas espécies tributárias, sem prejuízo às sanções fi scais e 
penais cabíveis, respeitando o direito de ampla defesa e o 
contraditório. 
Art. 46 O proponente será declarado inadimplente quando:
I - utilizar os recursos em fi nalidade diversa do aprovado;
II - não apresentar, no prazo exigido, o Relatório Final de 
Atividades e as devidas comprovações das ações e/ou de 
realização da contrapartida;
III - não apresentar a documentação comprobatória dentro 
do prazo hábil, quando solicitada;
IV - não concluir a contrapartida apresentada na inscrição e 
aprovada;
V - não divulgar corretamente que recebeu recursos do auxí-
lio emergencial da Lei nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc).
CAPÍTULO XVII
Da Divulgação das Ações Emergenciais
Art. 47 Todos os benefi ciários da Lei nº 14.017/2020 (Lei Al-
dir Blanc), divulgarão o auxílio recebido,  de forma explícita, 
visível e destacada, conforme o que segue:
I - Em materiais impressos, divulgação, produtos culturais fí-
sicos, vídeos, multimeios e outros, devem inserir o brasão da 
cidade de São José do Rio Preto, a logomarca do Governo 
Federal, acompanhada dos nomes do Ministério do Turis-
mo e da Secretaria Especial da Cultura, acompanhados da 
frase: Realizado com Auxílio Cultural da Lei nº 14.017/2020 
(Lei Aldir Blanc);
II - Quando da participação do benefi ciário em entrevistas 
aos órgãos de comunicação ou matérias de jornais, deve-
rá ser divulgado que foi apoiado com recursos da Lei Aldir 
Blanc;
III - Todo material de divulgação, quando houver, deverá, 
antes da sua veiculação, ser previamente submetido à apro-
vação da Secretaria Municipal de Cultura;
Parágrafo único. As logomarcas ofi ciais serão fornecidas 
pela Secretaria Municipal de Cultura, obedecendo aos pa-
drões estabelecidos nos manuais de aplicação e veiculação.

CAPÍTULO XVIII
Das Disposições Gerais
Art. 48 Qualquer alteração no escopo das inscrições deverá 
ser encaminhada para avaliação e deliberação prévia da 
Secretaria Municipal de Cultura.
Art. 49 Regramentos para o Cadastramento Emergencial, 
subsídios, subvenções e editais estarão explicitados em 
seus documentos específi cos.
Art. 50 Casos omissos poderão ser sanados por meios de 
resoluções publicadas pela Secretaria Municipal de Cultura.
Art. 51 Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 25 de setembro de 
2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
PEDRO GANGA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no livro de Decretos e, em seguida publicado por 

afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

LEI Nº 13.646
DE 24 DE SETEMBRO DE 2020.

Acrescenta a alínea “f”, ao inciso III, do artigo 13, da Lei nº 
13.563, de 30 de julho de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Acrescenta a alínea “f”, ao inciso III, do artigo 13, 
da Lei nº 13.563, de 30 de julho de 2020, passando a ter a 
seguinte redação: 
“Art.13 (...)

(...)

III- (...)

(...)

f) Um representante da Polícia Civil.”  (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 24 de setem-
bro de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 15.108/2020
Projeto de Lei nº 258/2020
Autoria da propositura: Ver. Renato Pupo

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 68/2019.
OBJETO: Registro de preços de horas de locação de Guin-
daste Rodoviário e Guindaste Veicular, com fornecimento de 
mão de obra/operados
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2019
DETENTORA DA ATA: LOCJU LOCAÇÕES EIRELLI.
Valor Unitário Registrado: Item 1 R$ 80,00 Item 2. R$ 
159,50.
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura: 
26.12.2019. Autoridade que assinou a ATA: Nicanor Batista 
Júnior – Superintendente.
S. J. Rio Preto, 25.09.2020 – Nicanor Batista Junior– Supe-
rintendente do SeMAE.
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 25/2020.
OBJETO: Registro de preços para contratação de serviços 
de retirada e instalação de bombeadores tipo submerso em 
poços exploratórios do Aquífero Guarani.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2020
DETENTORA DA ATA: UNIPER HIDROGEOLOGIA E PER-
FURAÇÕES EIRELI
Valor total Registrado: Item 1 - R$ 18.000,00. Prazo de Vi-
gência: 12 meses 
Data da Assinatura: 26.06.2020. Autoridade que assinou a 
ATA: Nicanor Batista Júnior.
S. J. Rio Preto, 25.09.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
EXTRATO DA ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA CO-
MERCIAL – CONCORRÊNCIA 04/2020 – PROC. nº 46/2020
Objeto: Fornecimento e instalação de conjunto bombeador 
completo para o sistema de captação do PTG Solo Sagrado, 
incluindo fornecimento e instalação do painel de aciona-
mento e remoção do atual conjunto bombeador instalado no 
poço e fornecimento de bombeador reserva. 
Após reunião com a licitante EB INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE BOMBAS E FUNDIDOS EIRELI, que concedeu um des-
conto em sua proposta original e fundamentada no parecer 
da gerência gestora do processo, a Comissão de Licitações 
declara VENCEDORA e propõe a ADJUDICAÇÃO do objeto 
à licitante EB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOMBAS E 
FUNDIDOS EIRELI pelo valor global de R$ 2.810.000,00. 
S. J. Rio Preto, 25.09.2020 – Sonia Maria Franco da Silva 
Gomes – Presidente da C.L.
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 
nº 05/2020 – PROC. nº 60/2020
Objeto: Preparação e pintura de superfície de 12 (doze) 
reservatórios metálicos apoiados, sendo 11 (onze) proce-
dimentos externos e 02 (dois) procedimentos internos, no 
município de São José do Rio Preto - SP.
Após análise dos documentos e fundamentados nos pa-
receres da Gerência Gestora do processo e da Gerência 
Administrativo Financeira a Comissão de Licitações DECI-
DIU, INABILITAR a licitante CONSTRUTORA RIO OBRAS 
COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 
por ter deixado de atender ao item 3.3.3 A.1 do Edital e 
decidiu também, HABILITAR as licitantes CONSTROES-
TE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA, THESIS 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, GOMAP 
ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI e  CLAUDINEI 
CAMARGO ZECHI SERTAOZINHO – ME por terem atendido 
ao requerido no Edital. Decorrido o prazo recursal sem que 
haja impedimento legal fi ca designado o dia 06/10/2020 às 
9h00 no mesmo local para a abertura das propostas comer-
ciais. S. J. Do Rio Preto, 11.09.2020 – Sonia Maria Franco 
da Silva Gomes – Presidente da C.L.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 109/2020
PREGÃO ELETRÔNICO nº 11/2020 – PROCESSO SeMAE 
nº 19/2020
Contratada: LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
EIRELI
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 20.10.2020. Data da 
autorização: 24.09.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
46/2020 – PROCESSO SICOM 3240/2020
Objeto: Aquisição de lacres com cabo de aço de 500mm de 
comprimento, corpo em Plástico para Cavaletes e Caixas 

Padrão ¾” - Verde com Logomarca e numeração. Diâmetro 
do cabo viável para passar pelos furos dos tubetes.
Sessão pública realizada on line no dia 18.09.2020, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora METALACRE INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE LACRES LTDA para o item. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
46/2020 – PROCESSO SICOM 3240/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade. ” 
São José do Rio Preto, 24.09.2020 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE PORTARIA SeMAE N.º 064 DE 25.09.2020 
- RESOLVE: ARTIGO 1.º REVOGAR  a Portaria nº 063 de 
23 de setembro de 2020; ARTIGO 2.º DESIGNAR o servidor 
HERBERT JULLIS MARQUES, advogado efetivo, matrícula 
637, para responder pela função de SUPERVISOR FISCAL 
a partir de 28 de setembro de 2020, enquanto durar a ausên-
cia do(a) titular, não fazendo jus à respectiva gratifi cação le-
gal. ARTIGO 3.º Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. - 
São José do Rio Preto, 25 de setembro de 2020 - NICANOR 
BATISTA JÚNIOR - Superintendente do SeMAE
S. J. Rio Preto 25.09.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.

CONVITE

Convidamos a população para assistir no dia 28 de setembro 
de 2020, às 15h00, com reprise às 19h00, pela TV Câmara, 
a apresentação das propostas abaixo:
1. Apresentação da Proposta da LOA - Lei Orçamentá-
ria Anual para o exercício de 2021, em atendimento ao artigo 
48, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal; 
2. Apresentação da Execução do Programa de Metas 
em atendimento a Emenda Nº 39, artigo 64-A, §3º da Lei 
Orgânica do Município.
Esclarecemos que devido a pandemia Covid-19, a apresen-
tação não será aberta ao público.    
ISRAEL CESTARI JÚNIOR
Secretário de Planejamento Estratégico 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Na condição de gestor do Sistema Único de Saúde Munici-
pal, convidamos toda a população a participar da Audiência 
Pública de Prestação de Contas da Secretaria Municipal 
de Saúde referente ao 2º quadrimestre (mai/jun/jul/ago) de 
2020, que será realizada no dia 30/09/2020, quarta-feira, às 
17h00 e transmitido à população pelo canal do youtube.
A correta fi scalização dos recursos do SUS por parte da 
população e dos vereadores proporcionará o aprimoramento 
do sistema, possibilitando maior visibilidade para que possa 
atender com efi ciência e efi cácia todo cidadão brasileiro.
Sua participação é, portanto, de extrema relevância não só 
para conhecimento do trabalho realizado e das metas atingi-
das neste período, mas também para discussão e sugestões 
dos temas relacionados à área da saúde municipal, exer-
cendo assim, seu verdadeiro papel de fi scalizador do SUS 
Municipal.
 Atenciosamente,
Aldenis A Borim
Secretário Municipal de Saúde

Extrato de Portaria Nº 012/2019-CGCM/SMTTS de 30 de 
dezembro de 2019
Sindicância Investigativa sobre fatos relatados no documen-
to – Interno nº 148/2019 – Ouvidoria/GCM
Resultado: cumprimento do artigo 233, inciso I da Lei Com-
plementar Municipal nº 05/1990
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES 
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA

1 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 25 de Setembro de 2020. 

Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCOLO INTERESSADO 

2020192998 ASSOCIACAO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS 
DIAS 

2020162622 F J DE VASCONCELOS COSMETICOS EPP 
2020167442 GABRIELA MARTINS MAXIMO 
2020205331 APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA 
202040986 ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
2020108156 JORNADA RESIDENCE CASA DE REPOUSO EIRELI 
2020168520 ANTONIO CARLOS DE CAMPOS 
2020201664 FILOMENA MACERA 
2020201841 PRESSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 
2020197094 KELPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 
2020200266 LUCIMAR GUSMAO 
2020206418 L DE S NAVES ASSESSORIA E TREINAMENTOS EIRELI ME 
202082256 VISÃO AR SOLUÇÃO EM AR CONDICIONADO LTDA EPP 
2020205418 ANTONIO CARDENAS MARTINS 
2020195471 L BARROS DE OLIVERIA EIRELI ME 
2020207430 MARIA FERNANDA PINTO CESAR DE MEDEIROS NIEDERAUER 
2020204555 CENTRO INTEGRADO DE ORTOPEDIA E REABILITACAO FISICA S/S LTDA 
2020207972 NELCIDES NOGUEIRA ROCHA SILVA 
2020207312 POLACCHINI E CARTAPATTI IMOVEIS E ATIVOS LTDA 
2020203200 HORIZONTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 
2020205187 AUTO POSTO ZANI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI 
2020209602 CLINICA MEDICA ANTUNES LTDA 
João Marcos Casa Grande Terêncio 
Secretaria Municipal de Obras 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

EDITAL DE PROTOCOLOS INDEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000164508 00197/19 FARMÁCIA NOSSA SENHORA DO 
ROSÁRIO 

SOLICITAÇÃO PARA TESTES 
RÁPIDOS EM 

DROGARIAS/FARMÁCIAS 

2020000170965 02448/17 JEFFERSON MENDONÇA MOITA 
DROGARIA LTDA 

SOLICITAÇÃO PARA TESTES 
RÁPIDOS EM 

DROGARIAS/FARMÁCIAS 

2020000148311 01321/11 RAIA DROGASIL S/A 
SOLICITAÇÃO PARA TESTES 

RÁPIDOS EM 
DROGARIAS/FARMÁCIAS 

 
       São José do Rio Preto, 26 de Setembro de 2020. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária 



B-7Jornal
São José do Rio Preto, sábado
26 de setembro de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 25 de Setembro de 2020. 

 Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos 
DEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados. 

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 

2020183735   PAULA REGINA NOGUEIRA 

2020150671   EMILIANA GONÇALVES DA SILVA 

2020154195   FABIO RENATO FERREIRA 

2020201360   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020201483   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020146252   NATHAN PEREIRA CUSTODIO 

2020180583   JORGE ANTONIO MARTINS 

2020201269   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020201592   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020201440   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020201390   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020201571   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020171619   GABRIEL AUGUSTO PEREIRA 

2020158040   BRENNER BRETAN LOMAS 

2020199478   CRISTINA CARVALHO FERREIRA 

2020148162   ED ANTONIO FUMAGALLI 

 2020204744  JULIANA MATIUSSI GARÇON DOS SANTOS 

 2020173566  ANDRE LUIS PETINELI REDA 

 2020162527  DEBORA MARCIA MARQUES 

 2020181001  GUSTAVO HENRIQUE BIZAIO TESTI 

 2020179559 2020179553 RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

 2020193724  ADRIANA FERREIRA DE MOURA 

 2020162517  MARCELO DIAS GONÇALVES 

 2020160769  RODRIGO BOTAZZO SANTANA JUNIOR 

 2020193330  TEGO FRAME CONSTRUCAO E INOVAÇÃO 
LTDA 

 2020171764  CARLOS CESAR EMILIO DA SILVA 

 2020193167  GILSON CARLOS DE CASTRO 

 2020170945  SULIVAN MARTINS DA SILVA 

 2020193837  RENE DA COSTA BRANDAO 

 2020195604  RENATO ANTONIO XAVIER 

 2020202634  JOSE DIAS PEREIRA 

 2020193119  MAURO ANDRE LACERDA NEVES 

 2020174888  THIERRE RAFAEL TRAJANO MARTINS 

 2020206528  NAIHARA CARLA BANHO 

 2020172029  MARIA CECILIA GARCIA ISMAEL 

 2020203358  CATIA RIBEIRO DOS SANTOS 

 2020114133 2020114129 SPOTTS ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMONIO 
LTDA 

  2020114118 SPOTTS ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMONIO 
LTDA 

  2020114100 SPOTTS ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMONIO 
LTDA 

  2020206677 LEANDRO GOMES SARDIM 

  2020210526 PAULO BELARMINO DE PAULA 

2020127972   MARCOS DONIZETI DOS SANTOS 

2020120149   WANDERVAL LUIS PENA 

2020188283   JOSE ADALTO RODRIGUES 

2020189135   MARIA IZABEL DE OLIVEIRA MASSONI 

2020177288   LIFE E JPES EMPREENDIMENTOS E 
ADMINISTRAÇÃO LTDA 

2020194613   JONNY LEE CORREA DE REZENDE 

2020172746   CLEBER LIMA DE OLIVEIRA 

 2020179514 2020179507 RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

 2020205526  MEIRE MARLY SCARANO SANGALETI 

 2020192158  OZANILDO DE OLIVEIRA SOUSA 

  2020201499 JOAO BRAMBATI 

  2020210397 WALDOMIRO DODORICO 

  2020207378 ANTONIO SEBASTIAO ZANINI 

2020109969   ELVIS MONTEIRO DE CARVALHO 

2020109967   ELVIS MONTEIRO DE CARVALHO 

2020146248   DIOGO MASSONI GONÇALVES AMBROSIO 

2020164783   SUELY RODRIGUES DA SILVA 

2020190856   MARCELO DE LIMA MARINHO 

2020192000   EUCLIS SILVA LIMA 

2020187439   RODRIGO TEIXEIRA BASTOS 

2020201209   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020171583   JOAO VITOR RODRIGUES DA SILVA 

2020200717   ROSANGELA GIMENEZ GATTO JANUARIO 

 2020179486 2020179479 RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

 2020200791  LUIZ FERNANDO BORGES PIMENTEL 

 2020189212  THALES DE OLIVEIRA FERNANDES DA 
SILVA 

 2020202442  SERGIO LUIZ GUIMARAES 

 2020201903  MISLAINE RODRIGUES DOS SANTOS 

ATANACIO 

 2020142109  ROBERTO DOMINGUES DE OLIVEIRA 

 2020129889 2020173423 MRV MRL XXI INCORPORAÇÕES LTDA 

  2020211864 THIAGO LUCIANO 

  2020206489 ANA MARIA VAIA SERON 

2020178252   SIVERLEI DONIZETE SCOTTI 

2020185580   FABIANO VELOSO VILLA 

2020186430   JOSE AUGUSTO PAULINO DA SILVA 

2020182741   MARCELO DE OLIVEIRA LAVEZO 

2020193894   RODRIGO CESAR DA SILVA 

2020183717   GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS 

2020193737   FABIO ALEXANDRE ALVES 

2020184858 2020184863  PAULO ELI DE CARVALHO 

2019336727 2019336729  JOSE LUIS SASSOLI 

2020189964 2020189970  APARECIDO DONIZETE ZANIRATTO 

 2020193170  C R G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA 

 2020205808  JOSE SOUZA LEITE 

 2020208492 2020208494 JOSE DONIZETI PATRIARCHA 

 2020196857 2020196864 RICARDO DE SOUZA GUILHERMITTI 

  2020210331 ANA MARIA MONTREZOR 

  202071002 AUREO LUCIANO DA SILVEIRA 

2020180688 2020180704 2020201303 MARGARETE MARIA GIACCHETTO VILELA 

2020196812   HAMILTON SEBASTIÃO FARINAZZO 

2020200827   ALEX SANDRO LEONEL DA SILVA 

2020191331   PEDRO ANTONIO DE SOUZA NAVARRETE 

2020201204   JOSÉ RIBEIRO DA SILVA 

2020201190   MAIARA RIBEIRO DOS SANTOS 

2020174843   MARIANA DOS SANTOS NETO 

2020199297   JOSE ROBERTO FERREIRA FRANCISCO 

2020205800   JOSE MARCOS FERRI 

2020205427   VERA LUCIA PEDROSO DOS SANTOS 

2020172054 2020172059  AUDITOR PUBLICO ASSESSORIA E 
TECNOLOGIA LTDA ME 

2020169028   LEONTIL LUCANIA DOS SANTOS 

2020130754  2020157108 ELIETE GISLAINE VALENTE FERREIRA 

2020148036   DANIELE PRATA DE CARLI FERREIRA 

 2020169029  LEONTIL LUCANIA DOS SANTOS 

 2020203344  THACIANE APARECIDA GUARNIERI DO 
COUTO DEL GUINGARO 

 2020192143  ERINALDO DE SOUSA VALE 

 2020204028  HAYLLAN DE PAULA SANTANA 

 2020168165 2020168162 RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

 2020179781 2020179782 RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

 2020195555 2020195573 AUGUSTO CESAR SANTANA 

  2020195563 AUGUSTO CESAR SANTANA 

  2020126013 HUMBERTO CARLOS DE CARVALHO 

  2020210407 B9 ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 

  2020214649 
2020214657 JOSE ADALTO RODRIGUES 

  2020215522 LUIS TADEUS GONÇALVES DE SOUZA 

  2020213518 MARIA ILMA BATISTA 

  2020213846 JULIO CESAR BRANDAO 

  2020214166 CLARICE ALVES BOTELHO PIROLA 

  2020212167 IVAN ARCANJO PEREIRA 

202079220   GILMAR APARECIDO RIZOTTO 

2020201353   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020195543   EDUARDO PEREIRA ALVES 

2020195434   ZENAIDE DE ALBURQUERQUE LEITE 

2020204277   FLORISVALDO PEREIRA 

2020203092   REINALDO BARBOZA ZANON 

 2020193651 2020193656 RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

 2020154370 2020154375 RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

  2020204309 BRUNO PINHO STIVAL 

  2020207308 POLACCHINI CARTAPATTI IMOVEIS E 
ATIVOS LTDA 

  2020105519 INTER SPE SJRP 5 INCORPORAÇÃO LTDA 

  2020216217 NATALIA DA SILVA CANGINI 

  2020216579 ILSON GAMEIRO 

  2020211348 DANIELE GEORGINA PEREIRA DOS SANTOS 

  2020202699 BEATRIZ BARCO TAVARES JONTAZ 
IRIGOYEN 

 2020181604  FERNANDO CASEMIRO DA COSTA 

 2020193782  SIMONY RODRIGUES BARBOZA MACHADO 

2020204431   FLAVIO PINEDA RAMIRES 

2020184771   JOZIVANI MARIA DOS SANTOS 

2020192287   MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA 

2020185555   MARCIO RAMIM 

2020203527   PABLO ALEXANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS 

2020206029   MENDES E MIRANDA LOCAÇÕES DE 
IMÓVEIS LTDA 

2020201302   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020201347   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 

363 SPE LTDA 

2020201524   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020194666   FABIO EVANGELISTA DE OLIVEIRA 

2020201514   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020179707   ARTUR LEITE DE ANDRADE FILHO 

2020190943   LUIZ CARLOS VIEIRA 

2020201643   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020184610   MATIAS ALEJANDRO RUIZ GRAHAM 

2020202125   JESSICA CRISTINA NARDIM PIRES 

2020189111   MATHEUS CALVO DE PAULA 

2020185643   LETICIA ZANINI FARIAS 

2020201540   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020190883  2020190875 PAULO CESAR ARAUJO PEREIRA 

 2020196858  ETERNO DE FREITAS MACEDO 

 2020141219  WINISAN SILVEIRA 

 2020168184 2020168181 RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS 

 2020148812  MARIA ANGELINA VILLANOVA GOMES 

 2020159813  WILLIAM AUGUSTO RODRIGUES DOS 
SANTOS 

 2020206266  JOAO HENRIQUE SIQUEIRA 

 2020154438 2020154444 RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS 

  2020208491 APARECIDA PELEGRINI 
 

 
João Marcos Casa Grande Terêncio 
Secretaria Municipal de Obras 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 25 de Setembro de 2020. 

 Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos 
INDEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados. 

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 

2020129241 2020129243 2020129236 CREUZA DA SILVA LEITE 

2020129239   CREUZA DA SILVA LEITE 

202088857   WILSON CARLOS DA SILVA 

2020167406   ROSANGELA SINGOLANI 

2020125955   ABNER BORGES DO NASCIMENTO 

202083012   JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA 

2020128321   CONGREGAÇÃO CRISTA NO BRASIL 

2020121706 2020121714  ANDRE BACHO DIAS ESTEVES 

202079707   JOSE MARCIO ZANUTO 

2020136790 2020136794  SEBASTAO LUIZ SANT ANA 

 2020191168 2020191170 LOPES FARINHA E FILHOS 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

2019439813  2019439820 EVANDRO CARLOS GODOY PAES 

202088565   DANIEL OLHE FALCHETTI 

2020194761   JOAO BENTO GARCIA NETO 

2020147121   JOAO BENTO GARCIA NETO 

 2020200530  LUIZ CARLOS BATISTA PASSARINI 

  2020126728 LUCAS ULLIAM 

  2020201436 WANDERLEY OLIVEIRA LIMA JUNIOR 

  2020204535 RENATO EUGENIO DIAS 

202042620   PAULO ROBERTO SANT ANA 

 2020200841 2020200839 CARLOS RENATO DO CARMO 

 2020195725  LUIZ OTAVIO FAVA 

 2020192109  MARIANA DE ARRUDA PERES 

 2020191146  PRO CARDIACO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA 

  2020167488 CARLA LORRAYNE RODRIGUES 

  2020167486 CARLA LORRAYNE RODRIGUES 

  2020193892 GUAMA ENGENHARIA LTDA 

  2020202687 SUSMAN CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO 
LTDA EPP 

 2020207825  JOACI BATISTA MOREIRA 

 2020202469  RICARDO JERONIMO DE MORAES 

 2020206552  IZILDINHA APARECIDA DE SOUZA 

 2020207855  ALESSANDRO MARQUES 

2020203032 2020203035  BILLY JOHN SABIA DE OLIVEIRA 

2020157217   IZILDINHA APARECIDA DE SOUZA 

 2020199697  LUÍS EDUARDO SAAD 

  2020213847 JULIO CESAR BRANDAO 

2020173251   VIVIANE APARECIDA DA SILVA 

2020184702   CLAUDIO ROBERTO VITOR 

2020170657   CRISTIANE PERPETUO GONÇALVES 

2020147029 2020147080  HAMILTON DOS SANTOS 

2020142365   IZAIAS DOURADO 

2020151765   LELIA APARECIDA BARBOSA SILVA 

2020151851   MARIA ISABEL NOBRE FERNANDES 

2020155765   ADONIS CESAR DE AVILA 

 2020171664 2020171666 CICERO CESAR ARAUJO NANO 

 2020150728  MARCUS VINICIUS ROSOLEM FILHO 

 2020206037  ALAN DA SILVA EUGENIO 

 2020177249  MATHEUS LOPES DA COSTA FERREIRA 

 2020171788  MARCELO CASTREQUINI GALHARDO 

 2020191186  ANA PAULA ALVES DE LIMA 

 2020156546  DROGARIA SÃO PAULO S/A 

 2020183849  RAFAEL HENRIQUE BARBOSA 

 2020187001  LAERTE RAIMUNDO ALVES 

 2020173333  CHRISTIAN LUCIO ROGERI 

 2020158941  ANTONIO CESAR TEIXEIRA DE MORAIS 

 2020201268  LUCAS GONZAGA DE OLIVEIRA 

 2020201336  VALCIR DE JESUS ANDRADE 

  2020215345 GABRIEL FERNANDO MORAES DA SILVA 

202020353 202020355 202020358 MANUFATURA DE MADEIRA OLIVEIRA LTDA 
ME 

2020151816   GUILHERME MANOEL PRIMO 

2020204778   MAYCON FERREIRA SOUZA 

2020146217   CRISTIA FABIA BONFANTE 

2020154224   ANDRE SOARES ALVES DE CARVALHO 

2020149696   FILIPE DUARTE FAVA 

2020145357   MERABE MUNIZ CABRAL 

2020116416   KARLA POLACHINI DE OLIVEIRA 

2020202067   MANOEL INACIO CALADO 

2020202256  2020202253 AFAF NICOLAS FERZOLI 

2020200011 2020200016 2020200017 MINERAÇÃO ÁGUA VERMELHA LTDA 

 2020205469  JOSE CARLOS DE SOUZA FILHO 

 2020151933  AMANDA TANGI CABELO 

 2020149859  PAULO HENRIQUE LEME 

 2020122513  SIMONICA DA CONCEICAO SANTOS 

 2020121747  JESSICA CATHERIN ALVES 

 202084297  VALCIR ALVES DE SOUZA 

 2020148876  TALITA VANIA AGUERA DORNELLAS 

 2020203264  WEVERTON RODRIGO BELTRANI 

 2020200999  DIEGO DE SOUZA BARBOSA 
João Marcos Casa Grande Terêncio 
Secretaria Municipal de Obras 
 

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Portaria n.º 2.973, de 24 de setembro de 2020.
   PAULO RICARDO BEOLCHI DE 
LUCAS, Prefeito do Município de Cedral, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e atendendo 
o que lhe solicitou a Srta. PATRICIA PEREIRA DA SILVA, Escritu-
rária respondendo pelo Setor de Lançadoria da Prefeitura Muni-
cipal, através do requerimento protocolado sob o n.º 2415/2020, 
RESOLVE conceder-lhe, a partir de 13 de outubro do corrente ano, 
10 (dez) dias de férias a que tem direito,  referente ao exercício de 
2019/2020, designando para substituí-la a Sra. RENATA LOPES 
LIOSSI, Atendente, portadora titular do RG 22.872.848-4 e inscrita 
no CPF sob o n.º 169.781.368-24, fazendo jus à diferença de venci-
mentos.
   Prefeitura Municipal de Cedral, 24 de se-
tembro de 2020; 90.º ano de Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
 Registrada em livro próprio e por afi xação, na mesma data 
e local de costume.
Rosália Matilde Bortoluzzo
Secretária
Decreto n.º 3.325, de 25 de setembro de 2020. 
“Dispõe sobre a criação do Comitê de Crise na Assistência Social 
do Município de Cedral, e dá outras providências”.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal de 
Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, resolve baixar o seguinte: 
D E C R E T O:
Artigo 1.º - Fica criado o Comitê de Crise na Assistência Social com 
objetivo de propor medidas na área social para o enfrentamento da 
emergência em saúde pública do COVID – 19. 
Artigo 2º - Ficam nomeados para compor o Comitê de Crise na 
Assistência Social, os seguintes servidores públicos municipais: 
I – Mara Rozebel Perozim Rodrigues – Coordenadoria Municipal de 
Assistência Social;
II – Marcia Dias Rodrigues – Presidente do CMAS e representante 
de entidade;
III –Nelsides Aveiro – Representante do Cadastro Único;
IV – Ana Rita Coelho de Oliveira – Representante do CMDCA;
V – Jaquelini Cristina de Godeis – Coordenadora Municipal de Pro-
jetos e Planejamento e indicação para representação do gabinete.
Artigo 3.º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Cedral, 25 de setembro de 2020; 90º Ano de 
Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na mesma data 
e local de costume.
Rosália Matilde Bortoluzzo
Secretária

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE REVOGAÇÃO. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a revogação 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2020, Ata de Registro de Preço nº 026/2020, objeto do 
Processo Licitatório nº 076/2020. TIPO: Menor preço unitário. OBJETO: A presente licitação 
tem como objeto a aquisição de eletrodoméstico e material de limpeza para o Departamento 
de Saúde de Guapiaçu/SP, conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo 
ao presente Edital. DATA DA REVOGAÇÃO: 25/09/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
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CONVOCAÇÃO 
 

                    Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Extraordinária 
deste Conselho, que será realizada no dia 29/09/2020, terça-feira, virtualmente através de 
plataforma on-line no seguinte link: https://us02web.zoom.us/j/84046516700, em primeira 
convocação às 18h00. Não havendo na hora marcada o número legal de conselheiros para 
instalação da referida reunião em primeira convocação, a mesma será realizada em segunda 
convocação às 18h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta: 

 

 

ORDEM DO DIA: 

I. Aprovação dos dados da Audiência Pública de Prestação de Contas da Secretaria Municipal 
de Saúde referente ao 2º quadrimestre de 2020 - Aldenis Albaneze Borim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
São José do Rio Preto, 24 de setembro de 2020 

 
 
 
 

       
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 
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São José do Rio Preto, 24 de setembro de 2020 

 
 
 
 

       
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO - AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020

Acha-se publicado no portal de compras da EMPRO TEC-
NOLOGIA E INFORMAÇÃO, https://compras.empro.com.
br, o Pregão Eletrônico Empro nº 016/2020, Processo nº 
7461/2020 objetivando a contratação de serviços gráfi cos de 
pré-impressos coloridos e preto e branco, conforme Termo 
de Referência, anexo I, deste Edital. O recebimento das 
propostas dar-se-á até dia 08/10/2020, as 9h30 e abertura 
a partir das 9h32. O edital na íntegra e demais informações 
encontram-se à disposição dos interessados no Portal de 
Compras. São José do Rio Preto/SP, 25 de setembro de 
2020. Fernando Geromel Prette – Pregoeiro.

EMCOP

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Reaviso de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2020 

Objeto:  Pregão  Presencial  para  contratação  de  empresa  que  preste  serviços  de
documentos de legitimação como cartões eletrônicos ou outros oriundos de tecnologia
adequada, para emissão e fornecimento de Vale-Alimentação, na região de São José do
Rio  Preto  —  SP,  destinados  aos  funcionários  da  EMCOP,  conforme  condições  e
especificações descritas no respectivo Edital e seus anexos.

Endereço:  Travessa  Paulo  Laurito,  49,  Vila  Maria,  São  José  do  Rio  Preto  -  SP
Telefone: (17) 3216-5655 

Data da Realização: 

A data de realização do Pregão Nº 001/2020 foi alterada para – 19/10/2020.

Horário: 10:00 horas.

O “Anexo II  –  Termo de Referência” e  o  “Anexo IV – Modelo  de Proposta”
sofreram alterações, cujos modelos com nova redação se encontram no site.

Observações:  O  Edital  encontrar-se-á  a  disposição  dos  interessados  no  site  oficial
supracitado, no  https://www.riopreto.sp.gov.br/emcop/ - (acesse o site e em seguida clique
nas “abas” -  INFORMAÇÕES / LICITAÇÕES).

São José do Rio Preto/SP, 25 de setembro de 2020.

MARCELO ARAUJO

Pregoeiro

EMCOP – EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPULARES
   Rua Travessa Paulo Laurito, nº 49 – Vila Maria - Fone: (17) 3216-5655 - CEP 15025-410 - São José do Rio Preto - SP
CNPJ. 51.837.524/0001-72         –       Inscrição Estadual 647.087.446.117         –       e-mail: emcop@riopreto.sp.gov.br

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. THIAGO GUJEVE SALSMAN e MARCELA ARIANA 
DE OLIVEIRA, sendo ELE fi lho de OSVALDO SALSMAN 
JUNIOR e de MARIA HELENA CONDI GUJEVE SALSMAN e 
ELA fi lha de MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA e de MAGDA INEZ 
DA CONCEIÇÃO;

2. BRUNO DE ASSIS e POLYANE LEAL DA SILVA, 
sendo ELE fi lho de OSNY QUEIRÓZ DE ASSIS e de CAR-
MEN LOURDES TINOCO DE ASSIS e ELA fi lha de PAULO 
CESAR DA SILVA e de ALCIENE LEAL DOS SANTOS SIL-
VA;

3. GABRIEL ROBERTO MASSURA MACHADO e 
ANA CLÁUDIA DA SILVA, sendo ELE fi lho de ROBERTO 
ANANIAS MACHADO e de CLEIDE MASSURA MACHADO e 
ELA fi lha de CLÁUDIO TEODORO DA SILVA e de ELISETE 
BALTAZAR DA SILVA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 25/09/2020.


