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Decreto libera bar com música, atendimento 
no jantar, mas festas continuam proibidas

CONHEÇA AS NOVAS REGRAS

MP engaveta 
representação 

contra vereadores 
que votaram repúdio 

ao Burger King
Pág. A3

Bomba caseira explode em janela 
do nono andar da prefeitura

Pág. A3

COMÉRCIO Calçadão e lojas do centro atendem em horário especial neste feriado de 9 de 
julho e shoppings também vão abrir para receber público hoje.       Pág.A2

Extremista 
tem de ser 

punido por ação 
terrorista

Pág. A2

SEU BOLSO
81% dos consumidores devem ter 

reajuste abaixo da inflação, diz Semae
   O usuário que consome até 20 m3 por mês de água terá um reajuste de 8,05%. Esse índice fica 
abaixo do IPCA acumulado no período do último reajuste, em junho de 2019, que foi de 10,08%. 
Portanto, 81% dos usuários do Semae terão um reajuste abaixo do IPCA.   Pág.A3

Lei seca só durante a 
semana das 23h às 5h

Playgrounds em 
restaurantes fechados

Toque de recolher com 
multa após às 23h

Veja nos editais o 
decreto completo

Lockdown 
derruba casos 

leves em 69% e 
graves em 44%

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto apresentou nesta 
quinta-feira (8) um balanço do 
impacto do lockdown noturno 
na confirmação de casos de 
Covid-19 na cidade. Segundo 
os dados divulgados, a média 
móvel de casos leves apre-
sentou uma redução de 69%, 
saindo de 447 casos por dia em 
14/06 para 138 no dia 04/07. 
Já os casos graves tiveram uma 
diminuição de 44%.  Pág.A5

Estradas da região 
devem receber 

mais de 300 mil 
veículos no feriado

Para a Triunfo, que administra 
a BR 153, durante todo o final 
de semana a previsão é de que 
94.900 mil veículos percorram 
a rodovia. Já para a Triângulo do 
Sol a previsão é de que cerca 
de 225 mil veículos circulem 
durante o feriado. As empresas 
também alertam sobre a proibi-
ção de ingerir bebidas alcoólicas 
durante a condução de veículo, 
manutenção e verificação do au-
tomóvel antes de viajar. Pág.A2

Pág. A4Vacinação 
é suspensa 

até a próxima 
segunda-feira

A Secretaria de Saúde infor-
mou que nesta sexta-feira (9), 
por ser feriado da Revolução 
Constitucionalista, não haverá 
postos de vacinação abertos 
em Rio Preto, bem como no fim 
de semana. Isso ocorre porque 
a vacinação da faixa etária de 
37 a 39 anos, prevista para ser 
iniciada nesta quinta-feira (8), 
foi antecipada para a última 
terça-feira (6).           Pág.A5

Mirassol entra 
amanhã em 
campo após 

duas derrotas
Sem vencer em casa e com 

duas derrotas consecutivas, o 
Mirassol tenta reencontrar o ca-
minho das vitórias nesta sábado 
(10) na Série C do Campeonato 
Brasileiro.  O adversário da vez 
será o Paraná, equipe que ocu-
pa a penúltima posição do gru-
po B, na zona de rebaixamento.
Nos dois jogos o Leão foi supe-
rado por Ypiranga e Ituano.   
                     Pág.A6

DROGA
 Polícia Federal 
apreendeu on-
tem 221 qui-

los de cocaína 
escondidos em 
um caminhão 
bitrem parado 

durante fiscali-
zação na rodo-
via. Motorista 

foi preso. 
Pág.A4
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Como a Covid-19 
impulsionou a saúde digital

As grandes mudanças do 
sistema de saúde causadas pela 
pandemia do coronavírus recon-
firmam, para muitos, a impor-
tância dos Registros Eletrônicos 
de Saúde (RES) e dos dados dos 
pacientes. Esses registros são 
cruciais para otimizar o atendi-
mento, reduzir erros médicos, 
melhorar a coordenação entre 
os profissionais e capacitar os 
pacientes a participar de seus 
próprios cuidados.

A documentação médica digi-
tal pode melhorar o acesso aos 
serviços de saúde para a popula-
ção e melhorar a experiência de 
receber ou prestar cuidados. A Covid-19 incentivou um interesse 
renovado de pacientes e prestadores de saúde por soluções 
digitais. Os principais domínios de tecnologia incluem telessaú-
de e inteligência artificial, suportados por outros domínios de 
tecnologia, como análise de big data, internet das coisas, redes 
de próxima geração (por exemplo, 5G) e blockchain.

A digitalização nos hospitais e em todo o setor de saúde é 
um tópico significativo e amplamente discutido, uma vez que 
permitem o armazenamento, recuperação e modificação de da-
dos usando meios digitais em vez de sistemas de registro feitos 
em papel, permitindo que os registros eletrônicos possam ser 
acessados por todas as organizações de saúde e pelos próprios 
pacientes.

Além disso, quando implementada adequadamente, pode 
melhorar a qualidade da assistência médica, aumentar a con-
formidade com as diretrizes e reduzir os erros de medicação. 
Da mesma forma, a disponibilidade de dados do paciente em 
tempo real, bem como o acesso mais fácil à informação também 
são enfatizados como benefícios e podem resultar em maior 
segurança do paciente.

Nunca na história houve uma tarefa mais importante de 
manutenção de registros de saúde pública do que a que está 
neste momento do mundo: rastrear as vacinas contra a Co-
vid-19. Como resultado desse desenvolvimento tão importante, 
fornecedores de softwares de todo o setor têm preparado seus 
produtos e seus usuários do setor de saúde para garantir que, 
quando um paciente recebe essa vacinação, ela seja registrada 
corretamente, direcionada para os sistemas e seja acessível 
agora e no futuro.

Os registros eletrônicos de saúde contêm muitos elementos 
importantes que podem ajudar com uma resposta à pandemia. 
Embora conheçam deficiências como a única fonte de dados 
para estudos que informam as decisões de saúde pública, a uti-
lização de um grande número de registros de muitas instituições 
poderia ajudar a fornecer respostas a clínicos, pesquisadores, 
administradores, autoridades de saúde pública, pacientes e ao 
público em geral.

A implementação bem-sucedida das medidas descritas 
neste artigo permitirá abordagens baseadas em evidências 
para coordenar testes e rastreamento de contatos, prever os 
recursos necessários e se preparar de acordo (para que os ser-
viços de saúde “não essenciais” não precisem ser encerrados 
desnecessariamente), realizar pesquisas básicas, preventivas 
ou terapêuticas e fornecer uma base confiável e factual para 
responder a questões de saúde pública de importância crítica 
para esta pandemia e outras condições de saúde.

 
Marcelo Carreira, Diretor de Marketing da Access

ARTIGO Pfizer 
O Ministério da Saúde informou nesta 

segunda-feira (7) que recebeu mais 600 
mil doses de vacinas da Pfizer contra a 
covid-19. O lote foi entregue no Aeroporto 
de Viracopos, em Campinas (SP). Segundo 
a pasta, 15 milhões de doses produzidas 
pelo laboratório deverão ser entregues 
durante o mês de julho.

Inflação de 2,46% 
O Índice Nacional da Construção Civil 

(Sinapi), medido pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), registrou 
inflação de 2,46% em junho deste ano. 
É a maior taxa mensal da série histórica 
iniciada em 2013. A mão de obra teve alta 
de 2,60% e passou a custar R$ 592,68 
por metro quadrado.

Academias
As academias estão no grupo de 

atividades mais afetadas pela crise 
sanitária no Brasil. Metade delas está 
com dívidas em atraso. De acordo 
com a pesquisa, o faturamento do 
setor chegou, em maio, a um pata-
mar 52% abaixo do que seria normal 
para o mês.

NOTAS

OPERAÇÃO 

Entenda as mudanças nas 
restrições a partir de hoje
A gerente da Vigilância Sani-

tária, Mirian Wowk, durante live 
nesta quinta-feira (8) detalhou 
o novo decreto e explicou como 
vai funcionar a partir desta sex-
ta-feira (9).

As aglomerações e festas 
continuam proibidas, por isso, 
qualquer constatação de irregu-
laridades, como, por exemplo, 
aglomeração ou falta do uso 
de máscara, vai acarretar na 
interdição do estabelecimento. 
A multa continua categorizada 
como gravíssima, ou seja, ainda 
no valor de R$6.296,00.

De acordo com Mirian, pas-
sará a ser permitida a entrada 
de acompanhantes nos estabe-
lecimentos, como, por exemplo, 
mercados. “Não é mais proibida 
a entrada de acompanhante, 
porém, os estabelecimentos 
devem recomendar o acesso 
de uma pessoa por família. É 
uma recomendação”, explica 
a gerente.

As músicas ao vivo nos bares 
e restaurantes estão permitidas, 

no entanto, a regra de somente 
pessoas sentadas continua. 
A venda de bebida alcoólica 
ou qualquer tipo de consumo 
também só é permitida para 
clientes sentados e até às 23h. 
Vale ressaltar que a capacidade 
de atendimento nos estabeleci-
mentos aumentou de 40 para 
60%. Mirian destacou que “serv 
festa não é bar, é comércio de 
bebidas, portanto, não pode ter 
consumo no local”.

Os buffets poderão funcionar 
em esquema de restaurante e 
respeitando a limitação, porém, 
a utilização de equipamentos 
coletivos continua proibida, 
como é o caso dos playgrounds 
nos buffets. As atividades físicas 
coletivas também continuam 
proibidas.

Os bares, restaurantes, aca-
demias e atividades essenciais, 
como mercado, podem funcio-
nar entre 6h e 23h. Os salões 
de beleza, barbearias, pet shop, 
cursos, imobiliárias e outros, 
podem funcionar das 8h às 
23h. Por fim, o comércio não 
essencial em geral poderá abrir 
das 9h às 23h.

Andressa ZAFALON  
redacao@dhoje.com.br

FLEXIBILIZAÇÃO
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Podem funcionar 24h e com 
atendimento ao públicos as far-
mácias, transporte, atividades 
de saúde, assistência social e 
veterinária, além de hotéis e 

similares.
“As fiscalizações continuam 

todos os dias”, finalizou Mirian 
Wowk, gerente da Vigilância 
Sanitária de Rio Preto.

A gerente da Vigilância Sanitária, Mirian Wowk

FERIADO
Comércio vai abrir em horário especial nesta sexta

O comércio de rua e sho-
ppings de Rio Preto funcio-
narão nesta sexta-feira (8), 
feriado, em horários especiais. 
O comércio em geral, incluindo 
o calçadão, funcionará das 9h 
às 15h e os shoppings das 
13h às 19h. Em relação aos 
mercados, eles podem abrir 
em turnos de seis horas, no 
entanto, o horário de funcio-
namento depende de cada 
proprietário.

“Sexta, que é feriado, se-

gue o horário determinado 
em convenção coletiva. Os 
supermercados podem tra-
balhar com jornada de seis 
horas que pode ser prolonga-
da, desde que sejam pagos 
os direitos. E essa regra vale 
excepcionalmente para os 
mercados”, explica Ricardo 
Arroyo, vice-presidente do 
Sincomércio (Sindicato do 
Comércio Varejista).

Vale ressaltar que as em-
presas que desejam trabalhar 
em feriados, devem sempre 
fazer o protocolo de pedido de 

abertura no site do Sincomér-
cio. “Empresa que não faz o 
protocolo, não pode abrir e se 
abrir está sujeito à fiscalização 

e multa”, conclui Ricardo.
No sábado, com o novo 

decreto, os shoppings abrirão 
das 10h às 22h.

Andressa ZAFALON
Arquivo DHOJE

Estradas da região devem receber mais 
de 300 mil veículos no feriado prolongado

Triângulo do 
Sol prevê que 

cerca de 225 mil 
veículos circulem 
durante o feriado

As concessionárias Triunfo 
Transbrasiliana e AB Triângulo 
do Sol, responsáveis pelas ro-
dovias que cortam a região de 
Rio Preto, preveem uma intensa 
movimentação de veículos a 
partir desta quinta-feira (8) até 
domingo (11), durante o ferido 
da Revolução Constitucionalista 
de 1932.

Para a Triunfo, que adminis-
tra a BR 153, o maior tráfego de 
veículos ocorrerá nesta quinta-
-feira (8) quando cerca 31.800 
mil veículos estarão saindo para 
o feriado, e durante todo o final 
de semana a previsão é de que 
94.900 mil veículos percorram 
a rodovia.

Pensando ainda na melhor 
circulação da população a 
concessionária acrescentou 
restrições para as obras que 
ainda estão sendo realizadas: 
na quinta-feira (8) as restrições 
começam a partir das 14h, na 
sexta-feira (9) o dia inteiro, sá-

bado (10) não haverá restrições 
e no domingo (11) o dia todo 
novamente.

Já para a Triângulo do Sol a 
previsão é de que cerca de 225 
mil veículos circulem durante o 
feriado. Segundo a concessio-
nária na rodovia Washington 
Luis entre São Carlos e Mirassol 
são esperados 140 mil veículos, 
na Brigadeiro Faria Lima a ex-
pectativa é de 50 mil veículos 
e na rodovia Mario Gentil o 
esperado é de 35 mil veículos. 
Ainda é previsto que o maior 
tráfego ocorra na quinta-feira 

entre 16h e 23h, na sexta-feira 
entre 7h e 13h e no domingo 
entre 6h e 15h.

A concessionária ainda con-
ta com o reforço de divulgação 
de mensagens para conscienti-
zação nos letreiros eletrônicos 
como “Use máscaras. Proteja 
sua vida e a dos outros”.

Todo o efetivo operacional 
das duas concessionárias esta-
rá nas rodovias e em prontidão 
para atender a população. 
Ainda estarão disponíveis na 
BR 153 as sete bases de aten-
dimento que estão localizados 
em Nova Granada, Rio Preto, 
Ubarana, Guaiçara, Marilia, 
Ocauçu e Ribeirão do Sul.

As empresas também aler-
tam sobre a proibição de ingerir 
bebidas alcoólicas durante a 
condução de veículo, manuten-
ção e verificação do automóvel 
e seguir as regras e leis de 
trânsito. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM
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CASO BURGER KING

Câmara sorteia membros 
para compor CPIs

Na tarde desta quinta-feira 
(8) a Câmara de Rio Preto reali-
zou o sorteio dos membros das 
CPIs (Comissão Parlamentar de 
Inquérito) do Transporte Públi-
co e das Terceirizadas, que vão 
investigar possíveis irregulari-
dades de cada segmento.

Na CPI do transporte públi-
co, o vereador Robson Ricci é 
o presidente, já que o pedido 
de abertura é de autoria dele. 
Com o sorteio, ficou de relator 
o vereador Francisco Júnior, 
como membro o vereador Cabo 
Júlio Donizete e como suplente 
a vereadora Cláudia de Giuli.

Já na CPI das terceirizadas, 
que tem como autor do pedido 

de abertura o vereador João 
Paulo Rillo, incialmente será 
presidida pelo vereador Elso 
Drigo, haja vista que Rillo está 
de licença até o dia 30 de julho 
e assumirá a presidência após 
seu retorno. Pelo sorteio, o ve-
reador Rossini Diniz é o relator, 
Anderson Branco membro e 
Pedro Roberto suplente.

De acordo com o vereador 
Pedro Roberto, que é Presiden-
te da Câmara, os documentos 
com os nomes serão publica-
dos no Diário Oficial do Muni-
cípio e após a publicação os 
presidentes de cada Comissão 
serão informados sobre o início 
dos trabalhos que, segundo 
Pedro, deverá já começar na 
semana que vem.

Andressa ZAFALON

INVESTIGAÇÃO

Semae faz proposta de reajuste abaixo 
da inflação para 81% dos consumidores

O Conselho Consultivo do 
Semae (Serviço Municipal Au-
tônomo de Água e Esgoto de 
Rio Preto) aprovou, na tarde 
desta quinta-feira (8), a pro-
posta de reajuste escalonado 
na tarifa de água e esgoto. 
A proposta será apresentada 
para o prefeito Edinho Araújo e 
se for aprovada, passa a vigorar 
a partir do mês de agosto.

O usuário que consome até 
20 m3 por mês de água terá 
um reajuste de 8,05%. Esse 
índice fica abaixo do IPCA acu-
mulado no período do último 
reajuste, em junho de 2019, 
que foi de 10,08%. Portanto, 
81% dos usuários do Semae 
terão um reajuste abaixo do 
IPCA.

Segundo o gerente comer-
cial do Semae, Leandro Frei-
tas, pela proposta aprovada, 
apenas 5,5% dos usuários do 
Semae terão o reajuste acima 
do IPCA. “Como o reajuste é 
escalonado, o usuário só irá 
ter um reajuste acima do IPCA 
caso o consumo seja acima 
de 34 m3 de água por mês.” 
O usuário que consumir, por 
exemplo, na faixa acima de 
100 m3/mês será atingido pelo 
maior índice de reajuste, que 

é de 20%.
Freitas explica que as des-

pesas do Semae aumentaram 
muito acima da inflação nos 
últimos dois anos. A energia 
elétrica, o maior insumo da 
autarquia, teve um reajuste de 
2019 até este mês de 29,46% 
e por mês a autarquia chega a 
gastar R$1,6 milhão com conta 

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

ATÉ DOMINGO

CONTA DE ÁGUA

Câmara faz sorteio de integrantes das CPIs

de energia.
“Temos uma das menores 

tarifas de água e esgoto do 
país. É só comparar com as 
cidades da região. O reajuste se 
faz necessário para evitar que a 
autarquia fique deficitária finan-
ceiramente. Ele foi pensado vi-
sando beneficiar quem faz o uso 
consciente da água. Por isso, 

Proposta foi aprovada pelo Conselho da autarquia e encaminhada à prefeitura

ele é escalonado. Assim, quem 
usa água de forma racional, 
evitando o desperdício, terá um 
reajuste menor. Praticamente 
não irá perceber a mudança no 
valor na conta. Aquele usuário 
que tem um consumo exagera-
do receberá um reajuste maior”, 
esclarece o superintendente do 
Semae, Nicanor Batista Jr.
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Ação terrorista
A explosão de uma bomba ontem na Prefeitura deve ter sido 

ação isolada de um extremista insatisfeito com a ação do governo 
Edinho Araújo (MDB, foto) no combate à pandemia. Foi um ato 
abominável e o autor tem que ser identificado e punido com 
base na lei de combate ao terrorismo. Uma servidora contou que, 
mesmo sendo bomba de pequeno porte, o estrondo foi intenso 
que chegou a pensar que o prédio ia desabar. Ainda não tem 
pista do autor, no entanto, profetiza que o extremista ‘plantou’ 
o artefato no nono andar, tendo como acesso a porta central da 
Prefeitura. Ainda de acordo com informação extraoficial, recen-
temente um sujeito entrou no prédio para roubar a Secretaria 
da Fazenda, passou por várias repartições, perturbou servidores 
e foi embora sem deixar pistas. Diante dos acontecimentos 
tenebrosos, o prefeito precisa reforçar a segurança para evitar 
o acesso de mal-intencionado, neste momento em que o País 
enfrenta polarização política extremada.

Salão Azul
É no nono andar da Pre-

feitura que fica o ‘Salão Azul’ 
utilizado em reuniões com 
grande número de participan-
tes. A porta fica escancarada 
e qualquer um que esteja 
perambulando pelo prédio 
tem livre acesso ao local, de 
onde pode visualizar a cidade 
lá de cima. Supõe-se que o 
terrorista teria sido contratado 
por grupo descontente com o 
lockdown noturno para fazer o 
serviço sórdido, como forma 
de intimidar o governo.

Ministério politizado
A ex-coordenadora do Plano Nacional de Imunização (PNI) 

enfermeira Francieli Fantinato (foto) revelou que pediu exonera-
ção do cargo por não concordar com a politização envolvendo o 
Ministério da Saúde no combate à pandemia. A declaração foi 
proferida ontem em depoimento à CPI da Covid, que investiga 
funcionários do ministério acusados de cobrar propina na aqui-
sição de vacinas. Ao ser indagada pelo relator Renan Calheiros 
(MDB-AL), Francieli disse que o governo central falhou em não 
adquirir vacinas suficientes e também por não ter promovida 
campanha uniforme para orientação a população, a fim de 
evitar a proliferação do vírus. “Eu precisava de apoio, o que não 
aconteceu”, revelou. Sobre a politização da vacinação no País, 
criticou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), afirmando que 
as falas do “líder da nação” atrapalharam a estratégia de imu-
nização. Francieli, convocada como investigada, foi convincente 
nas suas afirmações, que a comissão a declinou à testemunha.

Agregar
O tesoureiro do Patriota 

Ulisses Ramalho diz que não 
tem impasse com a família 
Bolsonaro, mas com o Bar-
roso que, de forma ilícita, 
alterou o estatuto primordial. 
“A maior parte do diretório não 
sabe das pretensões de Bol-
sonaro”, frisou. Ulisses, po-
rém, diz que entregar o partido 
perde o trabalho executado 
nos municípios. “Ai não está 
existindo democracia; tem 
que agregar para crescer e 
não para dispersar”, pontuou.

Repudia
O presidente da Câmara, 

Pedro Roberto Gomes (Pa-
triota), divulgou nota em soli-
dariedade ao governo Edinho 
Araújo (MDB), que repudia o 
evento criminoso desencadea-
do pela explosão da bomba na 
Prefeitura. “Casos como esse 
depõe contra a democracia”, 
condenou, sugerindo o diálogo 
como solução aos conflitos. 
Esse tipo de ação, diz o pre-
sidente, tem que ser coibido 
porque é uma ameaça contra 
a segurança e a liberdade.

Rechaçam
Durante a sessão da CPI da 

Covid, ontem, senadores inde-
pendentes rechaçaram com 
veemência nota do ministro da 
Defesa, general Braga Neto. 
Segundo eles, o ministro ten-
tou intimidar a comissão por 
causa de declaração do pre-
sidente Omar Aziz (PSD-AM), 
ao dizer que o “quadro podre” 
envolvido em “falcatruas” no 
Ministério da Saúde denigre a 
imagem das Forças Armadas. 
A declaração foi proferida na 
sessão de anteontem.

Distante
O racha no Patriota devido 

as lambanças praticadas pelo 
presidente Adilsom Barroso 
deixou o presidente Jair Bolso-
naro mais distante do partido. 
Bolsonaro tinha pretensão, 
juntamente com seu grupo, 
de comandar o partido com 
o propósito de disputar a ree-
leição, no ano que vem. Com 
o afastamento de Barroso, o 
vice Ovasco Resende assu-
miu interinamente o partido 
e defende o estabelecido no 
estatuto aprovado em 2018.

Mais uma
A empresa Pacto Eireli, que 

fornece mão de obra terceiri-
zada à Prefeitura, é mais uma 
que entrou no foco de investi-
gação, por falta de seriedade 
no trato com os trabalhadores. 
A Pacto é acusada, por exem-
plo, de fazer treinamento de 
trabalhadores durante 20 dias, 
sem pagamento, entre outras 
irregularidades. O vereador 
Pedro Roberto Gomes (Patrio-
ta), que recebeu a denúncia, 
diz que vai cobrar providências 
da Prefeitura.

sessão de anteontem.estatuto aprovado em 2018.

MP engaveta representação contra vereadores 
que votaram moção de repúdio LGBTQIA+

O Ministério Público (MP) 
de Rio Preto, através do pro-
motor Carlos Romani, in-
deferiu uma representação 
sigilosa apresentada contra os 
vereadores.

De acordo com o docu-
mento, a representante pede 
que se tome alguma provi-
dência contra os vereadores 
que ela indicou e que apro-
varam moção de repúdio à 
propaganda do Dia do Orgulho 
LGBTQIA+.

“Existem tantos casos de 
Covid na região e problemas 
na cidade para resolver e eles 
(vereadores) tiram tempo 

para serem preconceituosos, 
por isso, peço que se tome 
alguma providencia possível, 
já que em pleno 2021 não é 
mais aceitável esse tipo de po-
sicionamento, ainda mais de 
políticos que deveriam estar 
resolvendo problemas reais”, 
argumenta a autora na repre-
sentação que juntou matérias 
jornalísticas como prova.

O MP destaca que a re-
presentante pediu sigilo e 
se recusou a encaminhar e 
protocolar a representação 
direto na Câmara Municipal, 
fato esse que possibilitaria o 
Presidente do Legislativo e os 
vereadores darem uma res-
posta sobre a medida.

Romani ainda comple-
menta que “a Constituição 
assegura aos vereadores invio-
labilidade por suas opiniões, 
palavras e votos no exercício 
do mandato e na circunscrição 
do município”. Além disso, o 
Supremo Tribunal, segundo 
Romani, já reconheceu que 
os vereadores detêm de ‘pro-
teção adicional’ ao direito de 
liberdade de expressão em seu 
próprio município.

“Em relação a aderirem à 
moção de repúdio, fizeram de 
acordo com as suas consci-
ências, certo ou errado, ela 
tem que ser respeitada. E se 
atinge a moral alheia, tal deci-
são dentro do Legislativo será 

acobertada pela imunidade 
dos parlamentares, garantida 
pela Constituição”, comenta 
o promotor.

Diante das explicações o 
MP indeferiu então a repre-
sentação. “Não vislumbro a 
necessidade de intervenção 
ministerial, já que não tem a 
existência concreta de gerar 
a defesa coletiva ou difusa, e 
qualquer medida cabe a ela 
adotar aquela que entender 
pertinente e dentro da legali-
dade e disponibilidade”, assi-
na o promotor Carlos Romani. 
A representante foi intimada 
da decisão e tem o prazo de 
10 dias caso queira apresentar 
recurso.

Andressa ZAFALON

Prefeitura de Cedral mantém lockdown

O Prefeito Janjão, de 
Cedral, resolveu manter as 
restrições do atual decreto 
até domingo (11), conforme 
já previa o documento. De 
acordo com a assessoria, 
o Executivo não vai revogar 
para acompanhar o Plano SP 
a partir desta sexta-feira (9).

Questionada se a partir de 
domingo (11), quando termi-
na a vigência do atual decreto, 
a cidade irá passar a adotar o 
Plano SP, a assessoria infor-

mou que ainda não tem nada 
decidido.

Cedral, atualmente, está 
com o lockdown noturno ativo, 
sendo proibida a venda de 
bebidas alcoólicas a partir das 
19h e aos finais de semana 
24h. O toque de recolher no 
município está valendo das 
20h às 5h. Restaurantes, 
lanchonetes, pizzarias, sor-
veterias e açaiterias podem 
funcionar após as 19h até 
meia-noite, somente com 
sistema de delivery, estando 
proibido drive-thru e retirada.

Mirassol, Ipiguá, Guapiaçu, 
Bady Bassit, Tanabi, Bálsamo 
e Nova Granada editaram 
decretos e passam a adotar 
o Plano SP já a partir desta 
sexta-feira (9), com horário de 
funcionamento do comércio 
liberado até às 23h e sem 
lei seca.

O mesmo acontece com 
Monte Aprazível e Potirenda-
ba, no entanto, essas duas 
cidades não fizeram lockdown 
nessa última etapa e estão 
com o Plano SP vigente desde 
o começo.

Andressa ZAFALON
Divulgação
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Bomba caseira explode e danifica 
janela do nono andar da prefeitura
A Guarda Civil Municipal in-

formou por nota que às 9h45 
desta quinta-feira (8) uma 
bomba de pequeno porte, 
usada como fogos de artifí-
cios, explodiu em uma janela 
do nono andar da Prefeitura 
de Rio Preto, localizado na 
Avenida Alberto Andaló.

Segundo as informações 
fornecidas, os GCMs encon-
traram fragmentos da bomba 
no provável local do acidente, 
parapeito da janela que fica 
na escada de incêndio, e frag-

mentos no estacionamento do 
prédio. Eles ainda realizaram 
uma varredura pelo edifício 
para conferir a existência de 
outras bombas, porém nada 
foi encontrado.

O local foi isolado e o mate-
rial recolhido foi encaminhado 
para a perícia. Não houve 
feridos ou danos patrimoniais. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Bomba explore de janela 
do nono andar da 
prefeitura de Rio Preto

NA REGIÃO NAS RUAS
Mais quatro pessoas são 

autuadas no lockdown

Novas autuações foram 
realizadas nesta quarta-feira 
(7) durante as fiscalizações 
da Guarda Civil Municipal e a 
Vigilância Sanitária no período 
do lockdown noturno.

Foram 33 pessoas abor-
dadas e destas quatro foram 
autuadas pela falta de justifi-
cativa para circulação. Nesta 
noite o valor das multas foi de 
R$ 25.184, que somando ao 

total desde o inicio do lockdown 
em Rio Preto alcança R$ 2,2 
milhões.

O toque de recolher ainda 
estará valendo na quinta-feira 
(8) com o fechamento dos 
estabelecimentos às 19h e a 
proibição de circulação de pes-
soas a partir das 20h. Bebidas 
alcoólicas também estão proi-
bidas a partir das 19h.

 (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Acidente com motos, carro e caminhão
tem morte e incêndio em rodovia

Na tarde desta quarta-
-feira (7) policiais militares 
rodoviários foram acionados 
para atender uma ocorrên-
cia de acidente de trânsito 
com vítimas na rodovia Assis 
Chateaubriand sentido Rio 
Preto. Um frentista de 33 
anos morreu e um operador 
de máquinas de 42 anos foi 
hospitalizado. De acordo com 
as informações do boletim de 
ocorrência, ao chegarem ao 
local do acidente os policias 
foram informados de que as 
motos das duas vítimas se 
chocaram, sendo que uma 
delas após a colisão ficou 
caída na pista de rolamento.

Nesse momento o frentis-
ta entrou na pista para retirar 
sua moto, quando um veículo 
modelo Sprinter estava pas-
sando pela rodovia e acabou 
atropelando a vítima.

Em seguida um caminhão 
acabou chocando-se com a 
moto que ainda estava na pis-
ta provocando um incêndio, 
que foi contido por pessoas 
que estavam no local.

O operador de máquinas 

foi socorrido por uma Unida-
de de Resgate e levado para 
o UPA Tangará com fratura e 
ferimentos. Uma viatura do 
SAMU também foi acionada 
para levar o frentista a mesma 
unidade, aonde ele chegou 
já sem vida sendo seu óbito 
constatado às 19h30.

Para os policiais, uma 
testemunha que trabalha em 
uma empresa de produtos 
de petróleo, que fica esta-
belecida no local próximo 
ao acidente, informou que a 
empresa possui câmeras de 
monitoramento que registra-
ram o ocorrido.

Na Central de Flagrantes 
o caso foi registrado como 
homicídio culposo em direção 
de veículo e posteriormente 
encaminhado ao 3º Distrito 
Policial que investigará o 
acidente.

O jornal DHoje entrou em 
contato com a Unidade de 
Pronto Atendimento para mais 
informações sobre o opera-
dor de máquinas e aguarda 
retorno. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Mais quatro pessoas são autuados no lockdown noturno
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Frentista morreu no acidente, que envolveu duas motos, 
um carro e um caminhão na Assis Chateaubriand

Arquivo DHOJE

DESOBEDIÊNCIA
Homem é preso por descumprir medida 

protetiva e embriaguez ao volante

Um homem de 35 anos foi 
preso no começo da noite da 
última quarta-feira (7) após 
descumprir medida protetiva e 
quase atropelar uma jovem de 
21 anos enquanto dirigia em-
briagado no bairro Duas Vendas 
às 19h10.

Segundo as informações 
fornecidas, guardas civis mu-
nicipais estavam em diligência 
quando foram acionados para 
atender uma ocorrência de 
descumprimento de medida 
protetiva na Rua Ana da Silva 
Mendes.

Ao chegarem ao endereço 
os GCMs acabaram não encon-
trando o acusado, sendo que 
momentos depois, enquanto se 
preparavam para sair, o homem 

chegou dirigindo um carro, mo-
delo fusca, em alta velocidade 
e partiu em direção da jovem, 
que teve que ser puxada por sua 
mãe para não ser atropelada.

O acusado saiu do carro se-
gurando uma latinha de cerveja 
e informou aos guardas que 
estava bebendo em um bar 
e decidiu ir buscar sua filha. 
Ele foi levado para a Central 
de Flagrantes e preso em fla-
grante por descumprimento de 
medida protetiva e em seguida 
encaminhado para uma cela na 
carceragem da DEIC.

O caso foi registrado como 
descumprimento de medida 
protetiva, desobediência e em-
briaguez ao volante sendo em 
seguida encaminhado para a 
Delegacia Seccional. (Colabo-
rou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

GCM fez a prisão do acusado 
que ainda tentou atropelar a 
jovem

Arquivo DHOJE preso no começo da noite da 
última quarta-feira (7) após 
descumprir medida protetiva e 
quase atropelar uma jovem de 
21 anos enquanto dirigia em-
briagado no bairro Duas Vendas 
às 19h10.

fornecidas, guardas civis mu-
nicipais estavam em diligência 
quando foram acionados para 
atender uma ocorrência de 
descumprimento de medida 
protetiva na Rua Ana da Silva 
Mendes.

Arquivo DHOJE

TRÁFICO
PF apreende 221 quilos de 

cocaína em caminhão bitrem

Um homem foi preso em 
flagrantes pela Polícia Federal 
nesta quarta-feira (7) pelo 
crime de tráfico de drogas em 
Tanabi/SP.

Os policiais suspeitaram 
do condutor de um caminhão 
bitrem que estava transitando 
na rodovia Euclides da Cunha 
e por isso foi realizada abor-
dagem. O caminhão tinha 

como destino a cidade de 
Arujá/SP.

Durante a vistoria no veí-
culo cerca de 221 quilos de 
cocaína foram localizados em 
um compartimento oculto 
atrás do banco do motorista.

O preso e a droga foram 
apresentados na Delegacia 
de Polícia Federal em Rio 
Preto onde ele foi preso em 
flagrante e responderá pelo 
crime de tráfico de drogas.

Da REDAÇÃO
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PF apreende 221 quilos de cocaína em caminhão bitrem

TRÁFICO
Casal é detido com maconha escondida em vasilha de lasanha

Um homem de 30 anos e 
uma jovem de 21 anos foram 
presos na tarde da última 
quarta-feira (7), após policiais 
da equipe da BAEP localiza-
rem dentro de uma vasilha 
três porções de maconha. A 
dupla foi abordada às 16h no 
bairro Alto Alegre.

De acordo com as infor-
mações do boletim de ocor-
rência, os policias estavam 
em patrulhamento quando 

se aproximaram de um carro 
modelo Gol e pelo fato de que 
os passageiros demonstraram 
certo nervosismo os PMs de-
cidiram abordá-los.

Em revista pessoal nada 
foi encontrado, porém ao abri-
rem uma vasilha verde que 
estava no banco de trás do 
carro, e no começo da abor-
dagem no colo da jovem, foi 
constatado que ao lado de um 
pedaço de lasanha estavam 
três porções de maconha. O 
casal informou que apenas 

guarda os entorpecente e que 
recebe cerca de R$200 por 
semana.

O homem ainda acres-
centou que alugou um quar-
to no bairro Diniz onde ele 
guardava mais drogas. Lá, s 
policiais apreenderam duas 
balanças de precisão, dois 
rolos de plástico-filme, um 
pacote plástico com diversos 
saquinhos, um tijolo de cra-
ck, meio tijolo de maconha, 
quatro invólucros de cor preta 
com crack, um invólucro com 

cocaína petrificada e dois in-
vólucros com 14 porções de 
cocaínas.

A dupla foi levada para a 
Central de Flagrantes onde 
foi presa e encaminhada para 
a carceragem da DEIC, per-
manecendo à disposição da 
justiça. O caso foi registrado 
como drogas sem autorização 
e em seguida encaminhado a 
Delegacia Seccional. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO
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Lockdown derruba casos leves de 
Covid em 69% e graves em 44%

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto apresentou nesta 
quinta-feira (8) um balanço do 
impacto do lockdown noturno 
na confirmação de casos de 
Covid-19 na cidade. Segundo 
os dados divulgados, a média 
móvel de casos leves apre-
sentou uma redução de 69%, 
saindo de 447 casos por dia 
em 14/06 para 138 no dia 
04/07.

Já os casos graves tiveram 
uma diminuição de 44%, sain-
do de 50 em 14/06 para 28 
em 04/07. “Isso vai nos levar 
mais para frente a ter um nú-
mero menor de internações e 
necessidade de UTI”, afirmou 
o secretário de saúde, Aldenis 

Borim.
Ele também falou sobre 

o motivo que fez o município 
encerrar o lockdown noturno 
dois dias antes do previsto. “Os 
dados nos mostraram que po-
deria haver liberação, lockdown 
é o último recurso que a gente 
pode usar para controle do 
sistema de saúde. Estamos há 
três semanas com Rt, que é a 
velocidade de contágio, abaixo 
de um. Houve uma queda ver-
tiginosa do contágio, indicando 
que o lockdown estava funcio-
nando”, afirmou.

Nesta quinta-feira (8), foram 
confirmados mais 341 casos, 
chegando 88.907 casos no to-
tal. Também foram registradas 
mais 11 mortes, sendo que 
uma foi notificada nesta terça e 
dez na quarta-feira, totalizando 

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br
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“Isso vai nos levar 
mais para frente a 
ter um número me-
nor de internações e 
necessidade de UTI”, 
afirmou o secretário 
de saúde, Aldenis 
Borim

2.540 óbitos desde o início da 
pandemia. O número de cura-
dos é de 80.804 pessoas, o 
equivalente a 90,9% dos casos.

Atualmente, Rio Preto conta 
com 783 pacientes com sín-
drome respiratória aguda grave 
(SRAG), com 401 na UTI e 
382 na enfermaria, sendo 393 
residentes de Rio Preto e 390 
de outros municípios da região. 
Dentre os casos já confirmados 
com Covid-19, são 607 interna-
ções, com 355 na UTI e 262 na 
enfermaria. A taxa de ocupação 
de leitos de UTI é de 84,6% na 
região e de 80% em Rio Preto.

“A fila da Cross, que é o 
sistema regulador do Estado 
para encaminhar pacientes de 
UTI, também registrou queda, 
não só em Rio Preto, como na 
região”, comentou Aldenis.

Covid em 69% e graves em 44%
Arquivo DHOJE

“Isso vai nos levar 
mais para frente a 
ter um número me-
nor de internações e 
necessidade de UTI”, 
afirmou o secretário 
de saúde, Aldenis 

HEMOCENTRO COVID
Vacinação fecha e 

volta na segunda-feira, 
avisa Saúde

A Secretaria de Saúde in-
formou que nesta sexta-feira 
(9), por ser feriado da Revo-
lução Constitucionalista, não 
haverá postos de vacinação 
abertos em Rio Preto, bem 
como no fim de semana. Isso 
ocorre porque a vacinação da 
faixa etária de 37 a 39 anos, 
prevista para ser iniciada nesta 
quinta-feira (8), foi antecipada 
para a última terça-feira (6), 
sendo que nos três últimos 
dias foram aplicadas 16.882 
primeiras doses.

Para dar continuidade à 
campanha na segunda-feira, a 
Saúde aguarda a chegada de 
novas doses. Portanto, no dia 
12/7, a campanha será apenas 

para vacinação de segunda 
dose Coronavac (intervalo de 
28 dias entre doses) e segunda 
dose AstraZeneca para idosos 
de 67 anos que receberam a 
primeira dose antes do dia 19 
de abril. Essas doses estarão 
disponíveis apenas nas unida-
des de saúde, das 8h às 14h.

Caso novas doses sejam 
enviadas ao município no fim 
de semana, a Secretaria dará 
sequência à vacinação de 
primeira dose e segunda dose 
para idosos de 65 e 66 anos.

Segundo os dados do Va-
cinômetro, já foram aplica-
das 330.203 doses, sendo 
241.323 na primeira etapa 
e 78.378 na segunda. Além 
disso, 10.502 pessoas foram 
imunizadas com dose única.

Da REPORTAGEM
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Vacinação fecha e volta na segunda-feira, avisa Saúde

Baixo estoque de sangue pode cancelar 
cirurgias e atendimento em hospitais

O Hemocentro de Rio Preto 
divulgou um alerta nesta quin-
ta-feira (8) de que está com 
os estoques em estado crítico 
em todos os tipos sanguíneos. 
Segundo a enfermeira e coor-
denadora de captação, Bár-
bara Cabrera, o Hemocentro 
precisa de uma média de 100 
doadores por dia para atender 
a demanda de 39 instituições 
de saúde da região, incluindo 
o HB, Santa Casa e hospitais 
particulares de Rio Preto.

“Tivemos uma queda de 
50% no número de doadores 
nas últimas semanas e ao 
mesmo tempo um aumento 
na demanda. Os principais 
tipos em falta são o O+, A+ e 
o O-, que é o doador universal. 
Se o estoque não for reposto 
logo, pode faltar sangue para 
atendimentos de urgência 
e cirurgias, que terão que 
ser canceladas”, comentou 
Bárbara.

De acordo com ela, pes-
soas que se vacinaram contra 
a gripe e contra a Covid-19 
podem doar depois de sete 
dias. “A vacinação está en-
trando nas faixas etárias onde 
concentram a maioria dos 
nossos doadores e muitos 
acham que precisam esperar 
um longo período para doar. 

autorização dos pais. O Hemo-
centro funciona todos os dias 
da semana das 7h às 13h, in-
clusive aos sábado, domingos 
e feriados (contando o do dia 
9 de julho, sexta).

Para tentar incentivar os 
doadores a comparecerem no 
Hemocentro, nos dias 9,10 e 
11 de julho, o estacionamento 
do Hospital de Base será gra-
tuito para quem agendar para 
realizar uma doação nestes 
dias. “Pedimos encarecida-
mente que a sociedade em 
geral, empresas e entidades 
filantrópicas sejam solidárias 
e venham doar sangue. Pre-
cisamos de todos os tipos 
sanguíneos, sem exceção”, 
afirmou a coordenadora.

O agendamento pode ser 
feito pelo telefone (17) 3201-
5151 ou pelo WhatsApp (17) 
99623-9985. O Hemocentro 
está localizado na Av. Jamil 
Feres Kfouri, 80 - Jardim Pa-
norama, ao lado do Hospital da 
Criança e Maternidade.

Vinicius LIMA 

Independente da vacina que 
ela receber, ela está apta para 
fazer uma doação após sete 
dias”, afirmou.

Podem doar sangue todas 
as pessoas de 18 a 69 anos, 
acima de 50 kg e em boas 
condições de saúde. Ado-
lescentes de 16 e 17 anos 
também podem doar com 

Sérgio SAMPAIO

Baixo estoque de sangue pode cancelar cirurgias e 
atendimento em hospitais

 SAÚDE OCULAR

Oftalmologista ressalta importância da prevenção 
de doenças que podem levar à cegueira

Nesta sábado (10) é ce-
lebrado o Dia Mundial da 
Saúde Ocular, data que tem 
o objetivo alertar para a im-
portância da prevenção e 
diagnóstico de doenças dos 
olhos que, se não tratadas, 
podem levar à perda da visão.

Segundo um levantamen-
to do Datasus, de 2019 para 
2020, o número de cirurgias 
de catarata no Brasil caiu 
38%, passando respecti-
vamente de 576 mil para 
357,8 mil operações no ano. 
A doença ocular é uma das 
principais que incidem sobre 
os brasileiros, ao lado do 
glaucoma, da degeneração 
macular relacionada à idade 
(DMRI) e da retinopatia dia-
bética, segundo o Ministério 
da Saúde. Já entre as crian-
ças, as principais causas de 
problema ou até perda da 
visão infecções congênitas, 
catarata congênita, retino-
patia da prematuridade e 
glaucoma congênito.

Cerca de 50 milhões de 
brasileiros sofrem algum tipo 
de distúrbio da visão, informa 
a Organização Mundial de 
Saúde. Destes, 30 milhões 
convivem com deficiência 
visual ou são cegos.

Na opinião do médico of-
talmologista Aparecido João 
Faloppa, do Austa de Rio 
Preto e HO Redentora, os 
números acima dimensionam 
o quanto é grave a incidência 
dos problemas oculares entre 
os brasileiros. Mesmo assim, 
as estatísticas dos órgãos 
públicos e das entidades 
médicas mostram que o des-
cuido é grande com a saúde 
ocular. Por exemplo, das pes-
soas com 55 anos em que foi 
diagnosticada a degeneração 
macular relacionada à idade, 
65% não sabiam e nunca 
sequer ouviram falar sobre a 
doença.

que passaram quase dois 
anos sem uma consulta e 
que podem ser portadores de 
glaucoma, doença que lesa o 
nervo óptico, principalmente 
através do seu principal fator 
de risco, que é o aumento da 
pressão ocular. Se não con-
trolada, pode causar déficit na 
visão”, alertou.

Crianças, adultos e ido-
sos, portanto, devem iniciar, 
continuar ou retomar o hábito 
de consultar-se com o oftal-
mologista – esta é a principal 
mensagem do oftalmologista 
e das instituições envolvidas 
neste Dia Mundial da Saúde 
Ocular.

Da REPORTAGEM

“Desde os primeiros anos 
de vida, a pessoa precisar 
passar por consultas perió-
dicas com o oftalmologista. 
Quanto mais cedo a doença 
ou outro problema com a 
visão for diagnosticado, maio-
res as chances de sucesso 
do tratamento e de cura, 
afastando o risco de perda 
de visão”, afirmou Faloppa.

O médico lembrou que a 
maioria das doenças ocula-
res demandam tratamento 
continuado, mesmo em mo-
mento tão delicado como a 
pandemia, a fim de evitar 
problemas que venham a ser 
irreparáveis. “Há pacientes 

Divulgação

Na opinião do médico 
oftalmologista Apare-
cido João Faloppa, do 
Austa de Rio Preto e 
HO Redentora, os nú-
meros acima dimensio-
nam o quanto é grave 
a incidência dos pro-
blemas oculares entre 
os brasileiros

VETERINÁRIA
Conheça os cuidados 

com seu pet no inverno

Com a chegada da estação 
mais fria do ano, os donos 
de pets precisam redobrar os 
cuidados durante o inverno. A 
veterinária Paula Martim, da Bi-
cho Prime, em Rio Preto, alerta 
para os principais cuidados 
com os animais neste período.

“O ideal é deixar eles aga-
salhados com uma roupinha, 
lembrando que é necessário 
trocar essa roupinha uma vez 
ao dia. Para os animais que 
possuem mais pelo, pode 
deixar o agasalho só para o 
período da noite. Durante o 
período noturno também re-
comendamos que as pessoas 
coloquem o animal para dormir 
em um local mais fechado, 
evitando a friagem”, comentou.

Outra recomendação é para 
que os donos mantenham os 
banhos com uma periodicidade 
semanal. “No inverno o pelo 
demora muito para secar, por 
isso o ideal é utilizar um seca-
dor para evitar que o animal 
adoeça”, afirmou Paula.

A veterinária falou ainda 
sobre as medidas de prevenção 

à pneumonia, em especial 
para a vacinação, para manter 
cães e gatos longe do risco de 
contraírem a doença, muito 
prejudicial principalmente para 
os animais mais velhos.

“É preciso muito cuidado 
com as pneumonias, que são 
graves e colocam cães e gatos 
em risco. No inverno é comum 
a traqueobronquite infecciosa 
canina, caracterizada por tos-
ses constantes. É contagiosa e 
muito grave para cães idosos. 
Orientamos sempre os nossos 
clientes a ficarem atentos ao 
calendário de vacinação”, afir-
ma Paula. Os animais podem 
receber as vacinas a partir dos 
60 dias de vida.

Nesse período, os pets 
precisam continuar com suas 
atividades físicas. “Não é por-
que a temperatura caiu que 
vamos deixar nossos pets sem 
exercício. Devemos incentivar 
os exercícios, mesmo nos dias 
mais frios. Dentro de casa, ofe-
reça brinquedos e atividades. 
Fique de olho na alimentação, 
evitando sobrepeso e manten-
do o animalzinho ativo e feliz”, 
explicou.

Vinicius LIMA 



SOCIAL Jornal

COMPRA E VENDA II 

O prédio é sem dúvida, 
uma das mais belas casas 
de festas de Rio Preto, 
de enorme bom gosto. O 
banqueteiro Manoel Carlos 
não sabe dizer o que será 
feito no imóvel. Para alegria 
das pessoas que gostam de 
festas de bom gosto, Manoel 
Carlos não pretende deixar o 
ramo que o consagrou, pois 
quer continuar realizando 
festas, agora em voo solo, 
sem sócio. Mas caminhando 
“piano” e sempre.

VERY CHIC I 
A loja Napchic, de Fátima Verdi, é o novo must entre os chiques 
que gostam de receber com estilo. Seus exclusivos produtos – 
uma enorme variedade de porta-guardanapos, guardanapos, jogos  
americanos e placements- estão sendo os preferidos quando as 
socialites querem caprichar no mise-en-place ou presentear amigos 
e familiares pelo aniversário. Fica no mesmo local da Imobiliária 
Sóloca, nas imediações da Maria Bolacha.

ANIVERSÁRIOS 
ESSES, OS ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 9, sexta-feira: 
Dia da Revolução de 32 e do Soldado Constitucionalista, Gilberto 
Miranda, Kátia Graceli, Luís Henrique (Ike) de Camargo Pala, 
Rupenzinho Kuyumjiam, Sérgio Lourenço, Tom Hanks, Viviane 
Saad Gattaz, Creuza Arruda, Karina Costa, Cassia Martins, Elaine 
Morielle, Mariluci Venturelli, José Valdiney de Carvalho Junior. 10, 
sábado: Dia da pizza (nossa, que data importante!) Marcelo de 
Camargo Pala, Miguel Jabur Neto, Neto Goulart, Rita Vanessa 
Rodrigues, José Antônio Ferreira Fontes, Juliane Estrella, Lynda 
Evangelista, Wayne Faria Sobrinho,Silvio Frota, Rodrigo da Cunha, 
Ana Mattos, Sandra Bergo, Juliane Estrella, Heloisa Esteves, José 
Vietti Neto, Alexis Pagliarini, Ana Maria Mattos. 11, domingo: 
Horácio José Ramalho, Luiz Andreolli, Emerson Leão,Giorgio 
Armani, Marco Antônio Raduan, José Humberto de Souza, Daniel 
Kuyumjian, Gabriel Falavina Dias. 12, segunda-feira: Nádia 
Mahfuz Vezzi, José Antônio Claudino Pedroso, Dráuzio Badan, 
Leila Borin, Arnaldo Luiz Cherubini Filho, Nilzo Nazareth, Pedro 
Giglio Sobrinho, Fabrízio Fasano, Isabella Suplicy, Lúcia Veríssimo, 
Lucília Diniz, Lú Alckmin, Murilo Benício, Netinho, Izabel Chacra, 
Helvio Fochi. 13, terça-feira: 1836 - Nasceu em Campinas o 
compositor Carlos Gomes,o mais importante compositor de ópera 
brasileiro, autor de “O Guarani”, que morreu em 1896 em Belém 
do Pará aos 60 anos.Dia do Cantor, Dia Mundial do Rock, Harrison 
Ford, João Bosco, José Victor Costantini Marques, Maria Clara 
Costantini Marques, Regina Sodré Boenen.14, quarta-feira: 
Data Nacional da França, Taisa Nader BassittKaiser, Heloiza Vilela 
Curti, Celia Teixeira, Isadora Ribeiro, Giba Um, Guilherme Buissa, 
Harrison Ford, Luigi Baricelli, Renée de Vielmond, Vera Lúcia 
Lemos Fontes, Janaina Xavier. 15, quinta-feira: 1606 - nasceu 
na Holanda, o pintor Rembrandt, Accacio de Oliveira Santos 
Júnior, Carlos Henrique Vidigal Milanesi, Mônica Lourenço Luz, 
Alexandre Accioly, Charlô Whately. 

MAIS RICOS I 
Com 66 anos e uma fortuna 
avaliada em US$ 3,2 bilhões,o 
empresário Walter Faria, de 
Fernandópolis, dono da cervejaria 
Petrópolis -a segunda marca de 
cerveja mais valiosa do Brasil-
segundo a nova edição da revista 
Forbes, é o 18º brasileiro mais 
rico. Ele ocupa a 1022ª. posição 
no ranking mundial da revista.

 BABY 
Nasceu na noite de quarta-
feira, dia 7 de julho, a primeira 
netinha de Luiz Carlos (Lumière 
Citroën e Rénault) e Josemeire 
Ticianelli Bianchini e de José 
Luiz Franzotti (Bebidas Poty) e 
Gislaine Montanari. Chama-se 
Nina Luz e é filha de Luiz Sérgio 
Montanari Franzotti e Nicolle 
Ticianelli Bianchini.

NOVO HOTEL I

Já com a documentação aprovada pela Prefeitura, deverá entrar 
em operação em agosto, o novo hotel que foi construído na 
Voluntários de São Paulo, quase esquina da Rubião Júnior. Ainda 
sem nome, o hotel não terá bandeira, isto é, será independente 
e administrado pelos mesmos proprietários do Augustus Hotel, 
os irmãos Claudenir e Vicente Conte.

      A feijoada do Automóvel 
Clube sábado passado e 
do Harmonia, no domingo, 
apesar de terem estado 
deliciosas, teve pouco 
público nos clubes. Por 
causa da proibição de 
bebidas alcoólicas, muita 
gente preferiu o delivery.

     Guilherme Buosi e sua 
mulher Vera Lúcia Buosi, 
estão transferindo residência 
para Sorocaba. Querem ficar 
mais próximos dos filhos. 

     Através das redes sociais, 
todo o Brasil se mobiliza 
para uma manifestação 
contra o STF dia 18 de julho, 
domingo vindouro.

* 

* 

* 

VERY CHIC II 

Com a iminência do fim do isolamento social, a demanda por 
almoços e jantares tende a crescer. E com certeza, receber com 
estilo, são outros quinhentos. Recentemente uma amiga de 
Fátima hospedou Adriane Galisteu em sua casa em Iporanga, 
no litoral paulista e compôs sua mesa com peças da Napchic. 
La Galisteu, encantada, não parou de elogiar e pediu fotos pela 
internet, das peças disponíveis.  

COMPRA E VENDA I  

A enxurrada da pandemia 
acabou levando consigo mais 
um endereço icônico de nossa 
cidade. Palco durante mais 
de 20 anos, de grandes e 
memoráveis festas –y compris, 
os meus emblemáticos “Feijão 
Chic”: o bonito Buffet Manoel 
Carlos, do banqueteiro Manoel 
Carlos e seu sócios Wellington 
Paracatu, situado na via de 
acesso a Engenheiro Schmidt, 
acaba de encer rar  suas 
atividades, a exemplo do que 
o pioneiro Buffet Dalila fez há 
alguns meses.

INFLUENTE

Avançado empresário do setor de tecnologia da informação, (T.I.), 
Marcelo Lorencin, CEO da Shift por ele fundada, que se dedica à 
medicina diagnóstica, recebeu um importante prêmio na semana 
passada. Passou a integrar o prestigiado rol dos “100 mais 
Influentes da Saúde na Década”.

CONDOMÍNIO CHIC    

O empresário Paulo Girardi 
pretende lançar no primeiro 
trimestre de 2021, com a 
pompa e a circunstância 
que o projeto merece, o seu 
Condomínio Fazenda Amazonas 
que, reservadas as proporções, 
terá o luxo e a beleza similares 
aos de dois condomínios 
suntuosos e icônicos, que 
são referência pelo glamour 
e conforto: a Fazenda Boa 
Vista em Porto Feliz, a apenas 
uma hora de São Paulo que 
acolhe até um hotel Fasano 
e o Quinta da Baroneza em 
Bragança Paulista. O projeto do 
Condomínio Fazenda Amazonas 
é assinado por um dos maiores 
urbanistas do país,o arquiteto 
Jaime Lerner, que foi prefeito 
de Curitiba por três vezes, 
governador do Paráná duas 
vezes e faleceu dia 27 de maio 
último.

FUTEBOL

Os fãs do futebol, pouco 
se importam se os bares e 
restaurantes vão estar abertos 
na noite de amanhã. A partir 
das 21 horas eles estarão com 
os olhos grudados na tevê para 
assistir à final da Copa América 
entre Brasil e Argentina, no 
Maracanã. Um bom programa 
para reunir toda a família, sem 
dúvida. E no domingo, o final 
da Eurocopa com o jogo entre 
Itália e Inglaterra às 16 horas, 
Brazilian time.

São José do Rio Preto, sexta-feira
09 de julho de 2021

IMPERDÍVEIS 

Está fazendo jus ao nome, a 
promoção “Imperdíveis” do 
Riopreto Shopping Center. Os 
preços andam tentadores.

NOVO HOTEL III  

Nesse novo conceito, o hotel terá no último andar, o primeiro 
rooftop da cidade – um bar, restaurante e terraço – para o qual 
inclusive, já está contratado um chef para assinar o cardápio 
O hotel terá 10 andares, mais a cobertura e espaço fitness. O 
lobby terá um salão de café da manhã projetado para atender 
eventos ao longo do dia e jantares corporativos. Embora todos os 
apartamentos estejam prontos, os móveis, tudo nos seus devidos 
lugares, a operação não será feita com a capacidade total porque 
deverão ser com 60%, a porcentagem de apartamentos autorizada 
pela vigilância sanitária. POSSE 

O médico João Gomes Netinho 
e sua mulher, Alice, tomam 
posse amanhã, dia 10, na 
Presidência do Rotary Clube 
São José do Rio Preto, o mais 
antigo da cidade. Como você 
havia lido aqui, a solenidade 
será virtual. 

* 
* 

A-6

NOVO HOTEL II 

O empresário Moacir Antunes comprou o prédio na fundação com 
a finalidade de erigir um edifício com salas comerciais e contratou 
o escritório do arquiteto Roberto Magalhães e Juliano Reis. Mais 
tarde, Antunes resolveu transformar o prédio  em um hotel e pediu 
a Roberto e Juliano, um projeto de adequação.Eles ofereceram 
a ideia de desenvolver um conceito de hotel de design, diferente 
dos hotéis disponíveis na cidade. Antunes aceitou a proposta e 
todos os móveis e material de decoração foram desenhados pelo 
escritório. 

NOME I
Não poderia ter sido melhor a escolha do nome do hospital da 
Região Norte: Domingo Marcolino Braile. Falecido em março do ano 
passado, o médico, acadêmico da ARLEC é um ícone da medicina 
em nosso país. A administração do futuro hospital, segundo o 
prefeito Edinho Araújo, será entregue a uma organização social, a 
ser definida através de chamamento público. 

NA FEIRA

A companhia Hapvida, do 
Ceará, ofereceu proposta 
de R$ 450 milhões, para 
a compra ao grupo HB 
Saúde, de Rio Preto, 
montante este que inclui 
alguns imóveis, mas o 
caixa-líquido da empresa 
ficou de fora. Titular da Cadeira N° 22 da ARLEC- Academia Rio-pretense de Letras e Cultura

A sempre 
elegante Ma-
ria Aparecida 
Abelaira Vi-
zotto, esposa 
do imortal da 
ARLEC, Luiz 
Dino Vizotto, 
presença 
bissexta nos 
aconteci-
mentos do 
high. *

TROTE

Até não serem abertas as janelas do lockdown que proíbe a venda 
de bebidas alcoólicas em lugares públicos, o movimento do bar 
do Automóvel Clube andava a quase zero. Ninguém queria sair 
de casa para tomar água ou refrigerante. Mas num sábado, há 
15 dias, alguém resolveu passar um trote no comando sanitário, 
denunciando a venda de bebida alcoólica no clube. O comando 
sanitário avisou a polícia que mobilizou sete viaturas e chegou 
de sirenes a plenos pulmões, fechou acessos viários nas ruas do 
entorno do clube, como se estivessem procurando o Lázaro, sob 
alguma das mesas do bar aperitivo, numa operação digna de guerra, 
na ânsia de encontrar algum coisa errada. Foi embora frustrada, 
porque não encontrou nada de errado.

HALLELUYAH!  

Hip Hip Hurra! O prefeito Edinho Araújo resolveu seguir o plano do 
governo estadual e flexibilizar atividades comerciais, cancelando o 
heard lockdown, que a princípio, funcionaria até domingo. Desde 
meia-noite de hoje, o funcionamento de estabelecimentos será até 
às 23 horas. Essa decisão deve-se à queda significativa nos índices 
de casos graves (49%) e leves (69%). A medida não vale apenas 
para bares, restaurantes e clubes, mas para shopping centers, 
academias de ginástica, supermercados, salões de beleza, igrejas 
e transporte coletivo. Voltam  portanto os jantares nos restaurantes 
e a alegria nos clubes e bares. Aos poucos vamos indo.

MAIS RICOS II  

O brasileiro mais rico do mundo 
é Eduardo Saverin, cofundador 
do  Facebook ,  com uma 
fortuna de US$ 19,4 bilhões, 
u l t rapassou Jo rge  Pau lo 
Lemann, sócio da ABImbev 
e da 3G Capital, o primeiro 
colocado na última avaliação, 
ocupando  o 95º  lugar no 
ranking mundial. Lemann tem 
um patrimônio de US$ 19 
bilhões e ocupa a 98ª. posição. 
Jeff Bezos, da Amazon, com 
uma fortuna de US$ 212,1 
bilhões é o primeiro colocado 
no ranking mundial.

      Hoje, o vice-
presidente da 
República, Hamilton 
Mourão,considera três 
partidos como destinos 
possíveis para si, caso 
decida mesmo deixar 
o PRTB para disputar 
o Senado pelo Rio 
Grande do Sul.São eles: 
Republicanos, PP e PSD, 
seu favorito. 

     Sob um frio de 4 
graus, Reinaldo e Maria 
Tereza Lobanco foram 
comemorar o aniversário 
dele no passado finde, 
em Montes Verdes, entre 
fondues, queijos, vinhos e 
edredons.

NOME II
Confirmando noticia dada aqui no mês passado, o presidente Jair 
Bolsonaro escolheu André Mendonça, advogado- geral da União e 
pastor da Igreja Presbiteriana para ocupar a vaga de Marco Aurélio 
Mello no Supremo Tribunal Federal.
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Mirassol pega o Paraná 
após duas derrotas

Sem vencer em casa e 
vindo de duas derrotas con-
secutivas, o Mirassol tenta 
reencontrar o caminho das 
vitórias nesta sábado (10) na 
Série C do Campeonato Brasi-
leiro.  O adversário da vez será 
o Paraná, equipe que ocupa a 
penúltima posição do grupo B, 
na zona de rebaixamento.

Nos dois jogos disputados 
como mandante até o mo-
mento, o Leão foi superado por 
Ypiranga e Ituano. Para seguir 
na briga pela classificação, o 
técnico Eduardo Baptista res-
saltou a importância de vencer 
o Paraná e o jogo seguinte con-
tra o Criciúma para voltar ao 
G4 e brigar pela classificação.

“Se a gente tivesse empa-
tado os jogos em casa, a nossa 
situação hoje seria diferente. 
Mas a gente criou uma cas-
ca muito forte em Mirassol e 
precisamos resgatar isso. São 
imprescindíveis essas duas 
vitórias para que a gente siga 
brigando pela vaga até o final”, 
afirmou o treinador.

A equipe vem sofrendo 
com gols na segunda etapa. 
Dos oito gols sofridos na com-
petição, seis fora no segundo 

tempo, incluindo os gols da 
última derrota contra São José. 
“Temos que parar de levar gols. 
Estamos tentando buscar esse 
equilíbrio defensivo, já que 
ofensivamente nós saímos na 
frente do placar em pratica-
mente todos os jogos, menos 
na primeira partida. Precisamos 
encontrar esse equilíbrio para 
que as vitórias possam voltar, 
comentou Baptista.

Baptista ainda falou sobre 
as oscilações da equipe nos 
jogos. “É normal, por ser um 
time em montagem, mas o 
campeonato anda. Nós temos 
que tentar minimizar isso. É 
um preço que a gente acaba 
pagando por ter feito uma boa 
campanha no Paulistão e ter 
perdido praticamente 10 titu-
lares. Temos que acelerar esse 
processo e ter uma atuação 
mais uniforme nos 90 minutos”, 
comentou.

O técnico confirmou que 
estuda fazer mudanças na 
equipe para enfrentar o Paraná, 
mas sem revelar quais seriam. 
Uma certeza é que o Mirassol 
terá novidade na lateral direita. 
Jeferson foi expulso contra o 
São José e terá que cumprir 
suspensão. Samuel Santos e 
Léo Aguilar são as opções para 
a posição.

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

FUTEBOL

Classificação Grupo A Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols marcados Gols sofridos
1 - Paysandu 11 6 3 2 1 7 4
2 - Manaus 10 6 3 1 2 9 11
3 - Tombense 9 6 2 3 1 10 6
4 - Volta Redonda 9 6 2 3 1 8 5
5 - Botafogo-PB 8 6 2 2 2 5 5
6 - Floresta 8 6 2 2 2 4 4
7 - Ferroviário 8 6 2 2 2 3 5
8 - Altos 7 6 2 1 3 8 8
9 - Jacupiense 6 6 1 3 2 5 8
10 - Santa Cruz 3 6 0 3 3 3 7

Classificação Grupo B Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols marcados Gols sofridos
1 - Criciúma 14 6 4 2 0 6 1
2 - Ypiranga 13 6 4 1 1 12 5
3 - Novorizontino 13 6 4 1 1 7 2
4 - Ituano 10 6 3 1 2 6 7
5 - Botafogo-SP 9 6 3 0 3 4 7
6 - Mirassol 7 6 2 1 3 8 8
7 - Figueirense 6 6 1 3 2 3 4
8 - São José 5 6 1 2 3 3 6
9 - Paraná 4 6 1 1 4 5 9
10 - Oeste 2 6 0 2 4 2 7

MIRASSOL X PARANÁ

SÉRIE C DO CAMPEONATO BRASILEIRO

DIA 10/07

HORÁRIO: 15H

LOCAL: ESTÁDIO JOSÉ MARIA DOS CAMPOS MAIA – MIRASSOL
TRANSMISSÃO: TV NSPORTS

Ficha técnica

BRASIL X ARGENTINA
COPA AMÉRICA
DIA: 10/07
HORÁRIO: 21H
LOCAL: MARACANÃ – RIO DE 
JANEIRO
TRANSMISSÃO: SBT E FOX 
SPORTS

Ficha técnica

Mirassol pega o Paraná neste sábado após duas 
derrotas consecutivas

Marcos FREITAS

Brasil e Argentina decidem 
Copa América amanhã

A decisão do título da Copa 
América contará com mais um 
clássico entre Brasil e Argenti-
na, dessa vez no Maracanã, às 
21h. A seleção brasileira busca 
o bicampeonato na competi-
ção depois de ter vencido em 
2019 e o 10º título no geral. Já 
a Argentina tenta quebrar um 
tabu de 28 anos sem título, 
além de se igualar ao Uruguai 
como maior campeão do tor-
neio com 15 taças.

Com cinco vitórias em seis 
jogos, o Brasil não enfrentou 
dificuldades na primeira fase e 
classificou em primeiro no gru-
po A. Depois disso, a seleção 
teve vitórias apertadas contra 
Chile e Peru, ganhando por um 
a zero. Contra os chilenos, Ga-
briel Jesus foi expulso e pegou 
dois jogos de gancho, sendo o 
único desfalque certo para Tite 
até o momento.

A Argentina também se 

classificou em primeiro no gru-
po B e depois passou goleando 
o Equador por três a zero. Na 
semifinal, a Albiceleste ficou 
no um a um contra a Colômbia 
e passou nos pênaltis, após o 
goleiro Martinez brilhar pegan-
do três cobranças. Artilheiro da 
Copa América com quatro gols, 
Messi busca o seu primeiro 
título pela seleção.

Nesta sexta-feira (9), have-
rá também outra disputa pela 
Copa América, com o Peru en-
frentando a Colômbia pelo 3º 
lugar. O campeão da competi-
ção garante uma premiação de 
US$ 10 milhões.

Vinicius LIMA

Lucas FIGUEIREDO

Brasileirão Séria A Classificação Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols marcados
1 - Palmeiras 22 10 7 1 2 18
2 - Red Bull Bragantino 22 10 6 4 0 20
3 - Athletico-PR 19 9 6 1 2 17
4 - Atlético-MG 19 10 6 1 3 13
5 - Fortaleza 18 10 5 3 2 18
6 - Bahia 17 10 5 2 3 18
7 - Santos 15 10 4 3 3 11
8 - Atlético - GO 14 9 4 2 3 8

Copa Sul-Americana 9 - Ceará 14 10 3 5 2 11
10 - Fluminense 14 10 3 5 2 8
11 - Flamengo 12 8 4 0 4 10
12 - Juventude 12 10 3 3 4 7
13 - Corinthians 11 9 2 5 2 7
14 - Internacional 10 10 2 4 4 10
15 - América-MG 9 10 2 3 5 9
16 - São Paulo 8 10 1 5 4 7
17 - Sport Recife 7 10 1 4 5 5
18- Cuiabá 5 8 0 5 3 5
19- Chapecoense 4 9 0 4 5 8
20 - Grêmio 2 8 0 2 6 4

Libertadores

Pré-Libertadores

Zona do Rebaixamento

Saldo de gols
8 Jogos da 10ª rodada:
9 Santos 2x1 Athlético-PR
8 Bahia 1x0 Juventude
4 Bragantino 1x1 Cuaibá
9 Fortaleza 4x0 América-MG
5 Palmeiras 2x0 Grêmio
1 Atlético-MG 2x1 Flamengo
0 Atlético-GO 1x1 Sport Recife
1 Internacional 0x2 São Paulo
-1 Fluminense 0x0 Ceará
2 Chepecoense x Corinthians*
-5 * Não encerrado até o fechamento dessa edição 
0 11ª rodada
-6 10/07 - Palmeiras x Santos - 16h30
-6 10/07 - Grêmio x Internacional - 16h30
-4 10/07 - Athletico-PR x Bragantino - 17h30
-4 10/07 - Sport x Fluminense - 19h
-4 10/07 - São Paulo x Bahia - 19h
-9 10/07 - América-MG x Atlético-MG - 19h
-8 11/07 - Juventude x Atlético-GO - 11h

11/07 - Flamengo x Chapecoense - 18h15
11/07 - Fortaleza x Corinthians - 20h30

Saldo de gols
8 Jogos da 10ª rodada:
9 Santos 2x1 Athlético-PR
8 Bahia 1x0 Juventude
4 Bragantino 1x1 Cuaibá
9 Fortaleza 4x0 América-MG
5 Palmeiras 2x0 Grêmio
1 Atlético-MG 2x1 Flamengo
0 Atlético-GO 1x1 Sport Recife
1 Internacional 0x2 São Paulo
-1 Fluminense 0x0 Ceará
2 Chepecoense x Corinthians*
-5 * Não encerrado até o fechamento dessa edição 
0 11ª rodada
-6 10/07 - Palmeiras x Santos - 16h30
-6 10/07 - Grêmio x Internacional - 16h30
-4 10/07 - Athletico-PR x Bragantino - 17h30
-4 10/07 - Sport x Fluminense - 19h
-4 10/07 - São Paulo x Bahia - 19h
-9 10/07 - América-MG x Atlético-MG - 19h
-8 11/07 - Juventude x Atlético-GO - 11h

11/07 - Flamengo x Chapecoense - 18h15
11/07 - Fortaleza x Corinthians - 20h30
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DECRETO Nº 18.958 
DE 8 DE JULHO DE 2021. 

 
Dispõe sobre novas medidas restritivas de 
enfrentamento a pandemia do COVID-19 e dá 
outras providências.  
 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município 
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais e nos termos do 
artigo 64, itens VI e XXXVI da Lei Orgânica do 
Município; 
 

Considerando a necessidade de implantação de medidas de prevenção e 
controle da Pandemia COVID; 
 
Considerando as disposições do Decreto Estadual nº 64.994 de 28 de maio 
de 2020 e do Decreto Estadual nº 65.856, de 07 de julho de 2021, que 
estabelece o Plano São Paulo válido para todo o Estado de São Paulo;  
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º. Este Decreto institui medidas restritivas, de caráter temporário, no 
âmbito da medida de quarentena, com o objetivo de conter a transmissão e 
disseminação da COVID-19.  
 
Art. 2º. As medidas estabelecidas neste decreto terão eficácia a partir das 
00h00min do dia 9 de julho de 2021. 
 
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Negócios do Turismo poderá expedir instruções regulamentares de 
competência da pasta, eventualmente necessárias para esclarecimentos 
complementares. 
 
Art. 3º. Os estabelecimentos cujo funcionamento será permitido por este 
Decreto deverão cumprir as seguintes medidas: 
 
I – definir responsáveis pelo acompanhamento de casos suspeitos e 
confirmados de funcionários, incluindo monitoramento de contatos dentro do 

 

estabelecimento, com sistematização de dados e notificação às autoridades 
competentes; 
II – organizar ponto de descontaminação na entrada de funcionários do 
estabelecimento para higiene pessoal e higienização de objetos e outros 
pertences; 
III – garantir o uso obrigatório de máscara de proteção respiratória, de 
utilização individual, para os funcionários, com cobertura total do nariz e 
boca, sem espaços laterais, sendo que a troca deverá ser realizada a cada 3 
horas ou sempre que esta se apresentar úmida ou com sujidades, bem como 
exigir dos clientes o uso adequado enquanto permanecer no local; 
IV – higienizar as superfícies de toque, antes e após o início das atividades; 
V – higienizar objetos, equipamentos, utensílios e materiais utilizados (entre 
um uso e outro), inclusive quando houver prestação de serviços realizados no 
endereço do solicitante; 
VI – capacitar todos os funcionários quanto às 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; 
VII – manter informações visíveis na entrada e em locais estratégicos 
contendo as principais medidas e recomendações em relação às medidas de 
prevenção da COVID-19 
VIII – manter informações visíveis na entrada sobre o horário de 
atendimento ao público e capacidade máxima de clientes/usuários permitidos 
no local 
IX – permitir acesso, durante atendimento ao público, de no máximo 60% da 
capacidade de clientes/usuários, considerando-se como capacidade máxima 
de ocupação aquela definida no alvará do corpo de bombeiros ou conforme o 
código de obras adotado por este município, excetuando-se,  quanto à 
capacidade máxima de atendimento ao público: 
a) Educação infantil, Ensino fundamental e Ensino médio, com 
capacidade limitada a até 35% de alunos matriculados; 
b) Ensino superior dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem, 
fisioterapia, odontologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, 
psicologia, obstetrícia, gerontologia e biomedicina, com capacidade de até 
100% de alunos matriculados; 
c) Cursos técnicos relacionados à assistência à saúde humana com 
capacidade de até 100% de alunos matriculados; 
X – garantir, simultaneamente à capacidade definida, o distanciamento 
mínimo de 1,5 metro por pessoa, em todas as direções, nas áreas livres 
destinadas à permanência/circulação de pessoas. 

 

XI – proibir acesso de pessoas, inclusive funcionários e colaboradores, com 
qualquer sintoma gripal às dependências dos estabelecimentos; 
XII – realizar monitoramento de temperatura dos funcionários, colaboradores 
e clientes, na entrada de todos os estabelecimentos, sendo vedada a presença 
de pessoas no local que apresentarem temperatura superior a 37,5 °C; 
XIII – disponibilizar álcool gel 70% na entrada de todos os estabelecimentos 
e locais com fluxo de pessoas, bem como garantir a utilização para higiene 
das mãos de . 
XIV – comunicar o setor de Recursos Humanos (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;  
XV – garantir a renovação de ar (entrada de ar externo e saída do ar interno – 
troca de ar) inclusive quando instalado equipamento de climatização (ar 
condicionado), preferencialmente com ventilação natural através de aberturas 
de portas e janelas; 
XVI – garantir horários alternados para uso dos locais de alimentação de 
funcionários, viabilizando o distanciamento mínimo, conforme protocolo 
sanitário, sendo obrigatório o uso de máscaras e proibido o compartilhamento 
de talheres, pratos ou copos, bem como alimentos; 
XVII – priorizar oferta de serviço de entrega em domicílio (delivery) e 
retirada (drive thru e take away), com observância dos respectivos anexos; 
XVIII – orientar a entrada de clientes sem acompanhantes, recomendando o 
acesso de apenas uma pessoa por família, ou uma pessoa por grupo; 
XIX – realizar controle de distanciamento de filas internas e externas (de 
acesso ao local) por meio de demarcação em piso ou outro sistema eficaz, 
garantindo a distância mínima de 1,5 metro entre cada pessoa em todas as 
direções.  
 
Parágrafo único. Nos locais reservados à alimentação será possível a 
retirada da máscara apenas e exclusivamente no momento da refeição, sendo 
obrigatória a realização da higienização de mesas, cadeiras e demais objetos a 
cada ciclo de uso e a disponibilização de água e sabão ou álcool em gel 70% 
na entrada dos ambientes, bem como a higienização das mãos na entrada e 
saída do local. 
 
Art. 4º. As medidas instituídas por este decreto consistem na vedação de: 
 

 

I – circulação sem o uso de máscara de proteção facial com cobertura total do 
nariz e boca, excetuadas as crianças menores de 3 (três) anos e pessoas com 
deficiências; 
II – aglomeração, considerada mais de 3 (três) pessoas reunidas, sem o 
distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio) entre cada pessoa e/ou 
sem uso de máscaras, incluindo festas particulares em chácaras, condomínios, 
reuniões e eventos com qualquer finalidade; 
III – festas ou eventos em locais não licenciados pela vigilância sanitária 
para tal finalidade;  
IV – utilização de equipamentos de uso coletivo, tais como, bancos, 
brinquedos de parques infantis, espaço kids, academias ao ar livre e outras 
estruturas em espaços públicos e privados; 
V – transportes turísticos ou com finalidade recreativa e de lazer, tais como 
“trenzinhos e ônibus adaptados para lazer”; 
VI – venda de produtos, distribuição de panfletos, entre outras abordagens 
que não respeitem o distanciamento mínimo entre pessoas, em áreas públicas 
ou privadas; 
VII – consumo de alimentos e bebidas nas dependências de 
estabelecimentos, exceto em restaurantes e similares; 
VIII – utilização de bebedouros com ingestão de água diretamente da 
torneira. 
 
Art. 5º. Os velórios poderão ser realizados com duração máxima de até 2 
horas, com, no máximo, 05 pessoas por sala, com rotatividade e sem 
permanência na área comum, devendo a urna funerária ser lacrada se o 
atestado de óbito constar suspeita de COVID-19. 
 
Art. 6º. O descumprimento do disposto neste decreto e nos protocolos 
anexos, sem prejuízo da sanção penal, constitui infração sanitária, ficando o 
infrator sujeito às penalidades previstas na Lei Municipal nº 13.509, de 15 de 
junho de 2020, Lei Estadual nº 10.083 de 23 de setembro de 1998, Lei 
Federal nº 6.437 de 20 de agosto de 1977 e demais normas regulamentadoras 
pertinentes. 
 
Parágrafo único. As infrações por descumprimento deste Decreto serão 
consideradas gravíssimas.  
 
Art. 7º. Nas constatações de infração por aglomeração e/ou falta de uso de 
máscara deverá ser imposta, sem prejuízo de outras sanções, imediata 

 

interdição ou lacração do estabelecimento até o término da vigência deste 
Decreto. 
 
Parágrafo único. Os infratores que descumprirem as medidas determinadas 
neste Decreto, bem como os condomínios, locadores e locatários de imóveis 
utilizados para festas ou eventos não permitidos, ou qualquer pessoa ou 
empresa que contribuir, mesmo que indiretamente, para a realização destes, 
ficarão sujeitos às sanções pecuniárias cabíveis, além da apreensão de 
instrumentos ou equipamentos utilizados.  
 
Art. 8º. As fiscalizações e autuações decorrentes da aplicação das normas do 
presente Decreto serão realizadas pela Vigilância Sanitária, Fiscalização de 
Posturas e Guarda Municipal. 
 
Art. 9º. O impedimento ou dificultação das ações de fiscalização das medidas 
deste Decreto sujeitarão o infrator à sanção pecuniária nos termos da Lei 
Municipal nº 13.509, de 15 de junho de 2020. 
 
Art. 10. Fica determinado que a abertura, a troca de turnos e encerramento de 
atividades em estabelecimentos comerciais ou prestadores de serviços sejam 
ajustadas de modo a evitar o deslocamento simultâneo de colaboradores nos 
meios de transporte público coletivo de passageiros, conforme previsto no 
Anexo I. 
 
Art. 11. As medidas de prevenção e controle do COVID-19 para a população 
em geral são as fixadas no Anexo V deste Decreto. 
 
Art. 12. Todas as atividades exercidas no Município deverão adotar, além 
das medidas específicas, os protocolos sanitários anexos a este Decreto. 
 
Art. 13. Este Decreto entra em vigor, em consonância com o plano São 
Paulo, a partir de 9 de julho de 2021, revogadas as disposições em contrário 
e, em especial, o Decreto nº 18.575, de 26 de março de 2020, o Decreto nº 
18.942, de 16 de junho de 2021 e o Decreto nº 18.952, de 1º de julho de 
2021. 
 
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 8 de julho de 2021, 169º Ano de 
Fundação e 127º Ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto. 
 
 

 

PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
 
 
DR. ALDENIS ALBANEZE BORIM 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
 
JORGE LUIS DE SOUZA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO 
 
 
AMAURY HERNANDES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E 
SEGURANÇA 
 
 
MARCO ANTONIO MIRANDA DA COSTA 
RESPONDENDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na 
mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.  
 

Funcionamento 24hs com permissão de atendimento ao público. 

COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL E EM 
REGIÃO METROPOLITANA
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL, 
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TÁXI/APP
TRANSPORTE ESCOLAR

TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 
TRANSPORTE AÉREO (ANAC)
HOTÉIS E SIMILARES 
OUTROS TIPOS DE ALOJAMENTO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
ATIVIDADES VETERINÁRIAS 
SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS 

Atendimento ao público com consumo de alimentos  entre 06h00min e 
23h00min. 
Após 23h00min permitido apenas entrega de produtos em domicílio 
(delivery), por veículos exclusivos para a finalidade, devidamente 
identificados.
RESTAURANTES E SIMILARES
LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES

BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIMENTO

BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, COM ENTRETENIMENTO

SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO
CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO 
DOMICILIAR
ENSINO DE ESPORTES (individuais)
ATIVIDADES ESPORTIVAS (individuais e coletivos profissionais)

ANEXO I

46.3

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

47.71-7

49.21-3 

49.22-1 

55.9
75
Q

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

55.1

49.23-0
49.24-8

4929-9/01

4929-9/02 

51

5611-2/01
5611-2/03

56.12-1
5620-1/03

5620-1/01

5620-1/04

5611-2/04

5611-2/05

93.1
85.91-1

B2
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Permissão de atendimento ao público entre 6h00min e 23h00min.
Após as 23h00min apenas atividades internas.

AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA
INDÚSTRIAS EXTRATIVAS
INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO
ELETRICIDADE E GÁS
ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO
CONSTRUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS E ANIMAIS VIVOS

COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO E VETERINÁRIO

COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, 
ORTOPÉDICO E ODONTOLÓGICO

COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS E SUPERMERCADOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA 
COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES E PESCADOS - AÇOUGUES E PEIXARIAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA 

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA
COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)

COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
TRANSPORTE FERROVIÁRIO E METROFERROVIÁRIO
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA

46.44-3 

46.45-1

A
B

45.2
45.3
45.4

C
D
E
F

47.74-1 

4721-1/02 

47.3

42

46.46-0 

41

43

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

46.7

46.8

49.1

4761-0/02 

47.72-5
47.73-3

4729-6/99

47.11-3

47.12-1

47.4

47.22-9
47.24-5

4729-6/02 (2)

49.3

47.84-9

4789-0/04

4789-0/05

46.2

4721-1/03

TRANSPORTE DUTOVIÁRIO
ARMAZENAMENTO E ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES
CORREIO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENTREGA
EDIÇÃO E EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO

ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO

ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO

DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEO E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO
ATIVIDADES DE RÁDIO E DE TELEVISÃO
TELECOMUNICAÇÕES
ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO
ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS
SEGUROS, RESSEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE
ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, SEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E 
PLANOS DE SAÚDE
CARTÓRIOS
TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE SEM CONDUTOR
SELEÇÃO, AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E INVESTIGAÇÃO
SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIO
ATIVIDADES DE LIMPEZA
ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB CONTRATO
MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA
EMISSÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO, VALES TRANSPORTE E SIMILARES
SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE FUNDOS SOB CONTRATO
CASAS LOTÉRICAS
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL 
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO E DE OBJETOS 
PESSOAIS E DOMÉSTICOS
LAVANDERIAS, TINTURARIAS E TOALHEIROS
ATIVIDADES FUNERÁRIAS E SERVIÇOS RELACIONADOS
ALOJAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
SERVIÇOS DOMÉSTICOS
ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS

Atividades permitidas com atendimento ao público entre 08h00min e 
23h00min.
Atividades totalmente encerradas até as 23h00min. Até as 08h00min não 
podem ser realizadas quaiquer atividades no estabelecimento.

ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL
ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, INTERMUNICIPAL, 
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

78
80

53

71.2

59.11-1 

64
65

66

59.12-0

59.13-8
60

49.4
52

8299-7/02

58

96.01-7
96.03-3 

9609-2/07
97

69.12-5

72
77.1

8299-7/05
8299-7/06

95

99

81.1
81.2

84

82.92-0 
8299-7/01

61
62
63

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

4929-9/03

4929-9/04 

94.91-0

OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

TRENS TURÍSTICOS, TELEFÉRICOS E SIMILARES
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA
ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS
ATIVIDADES JURÍDICAS, EXCETO CARTÓRIOS
ATIVIDADES DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA
ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS
PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO
DESIGN E DECORAÇÃO DE INTERIORES
ATIVIDADES FOTOGRÁFICAS E SIMILARES
ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
ALUGUEL DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR
GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS
AGÊNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES TURÍSTICOS E SERVIÇOS DE RESERVAS
ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS
SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECÇÃO
LEILOEIROS INDEPENDENTES
SALAS DE ACESSO À INTERNET
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO E TECNOLÓGICO 
ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO
ENSINO DE ARTE E CULTURA
ENSINO DE IDIOMAS
ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAIS, EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS
ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS LIGADAS À CULTURA E À ARTE
ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE
ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS COM A BELEZA
AGÊNCIAS MATRIMONIAIS
 EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE SERVIÇOS PESSOAIS ACIONADAS POR MOEDA
SERVIÇOS DE TATUAGEM E COLOCAÇÃO DE PIERCING
HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS (PET) 
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

70

5620-1/02

81.3
82.1

82.91-1
8299-7/03

4929-9/99

68

85.93-7
85.99

74.2
74.9
77.2
77.3
77.4 

79

82.2

71.1
73

74.1

9609-2/99

8299-7/04 

49.5 

94.1

94.2

8299-7/07

8299-7/99

85.4
85.5

85.92-9

69.11-7
69.2

9609-2/06
9609-2/08

96.02-5/01
96.02-5/02

94.3
94.92-8
94.93-6
94.99-5

9609-2/02
9609-2/04

59.2

Atividades permitidas com atendimento ao público entre 09h00min e 
23h00min.
Atividades totalmente encerradas até as 23h00min. Até as 09h00min não 
podem ser realizadas quaiquer atividades no estabelecimento.

COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO, EXCETO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E 
MOTOCICLETAS
COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS, ARTEFATOS DE TECIDOS E DE ARMARINHO
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS E ARTIGOS DE VIAGEM
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; LIVROS, JORNAIS E OUTRAS 
PUBLICAÇÕES
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS, EXCETO DE TECNOLOGIAS 
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO ATACADISTA NÃO-ESPECIALIZADO
LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)
 LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) DE AEROPORTOS, PORTOS E EM FRONTEIRAS TERRESTRES
COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
TABACARIA

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE MÓVEIS, COLCHOARIA E ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS 
ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
COMÉRCIO VAREJISTA DE JÓIAS E RELÓGIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS USADOS

4713-0/02 

46.6

46.5

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

45.1

46.1

46.41-9
46.42-7
46.43-5

46.47-8 

46.49-4 

47.63-6

4761-0/01
4761-0/03 

47.52-1

47.53-9 

47.54-7

47.55-5

46.9

47.23-7

4713-0/04 
4713-0/05
4721-1/04 

47.51-2 

4729-6/01

47.62-8

47.57-1

4759-8/01

4759-8/99 

47.81-4
4782-2/01
4782-2/02 

47.85-7
47.83-1 

47.56-3

COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMAS E MUNIÇÕES
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
SHOPPING, GALERIAS E CONGÊNERES
ATIVIDADES DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA
ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS
ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL
ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER (uso individual)

Proibido atendimento presencial ao público.
Funcionamento permitido para atividades internas entre 08h00min e 
23h00min.
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, EXCETO CULTURAIS E ESPORTIVOS
ENSINO DE ESPORTES (coletivos)
ATIVIDADES ESPORTIVAS (coletivos não profissionais)
ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER (uso coletivo)
ATIVIDADES DE SAUNA E BANHOS

Aulas e atividades presenciais com presença de até 35% dos alunos 
matriculados entre 6h00min e 23h00min. 

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 
ENSINO MÉDIO

Aulas e atividades presenciais permitidas entre 6h00min e 23h00min.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO E TECNOLÓGICO  - apenas dos cursos relacionados à 
atenção a saúde humana.
EDUCAÇÃO SUPERIOR DOS CURSOS DE MEDICINA, FARMÁCIA, ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, 
ODONTOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, NUTRIÇÃO, PSICOLOGIA, OBSTETRÍCIA, 
GERONTOLOGIA E BIOMEDICINA

Aulas e atividades presenciais suspensas

EDUCAÇÃO SUPERIOR EXCETO CURSOS de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, 
odontologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, obstetrícia, gerontologia e 
biomedicina
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ANEXO II 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ESCRITÓRIOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

1. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

1.1. Restrição de aglomerações em espaços comuns com demarcação de 
áreas que não deverão ser utilizadas. 

1.2. Agendamento prévio, com espaçamento de horário, para acesso de 
clientes e terceiros. 

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

1.4. Limitação do número de pessoas na área de espera.  

 

2. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

2.1. Manutenção da distância mínima segura entre pessoas, alterando a 
disposição dos móveis ou alternando assentos e demarcando lugares que 
devem ficar vazios, considerando não somente o distanciamento lateral, mas 
também o distanciamento entre pessoas em diferentes fileiras. 

 

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

3.1. Remoção de mobílias e equipamentos não utilizados de forma a evitar o 
uso e compartilhamento desnecessários dos mesmos. 

3.2. Determinação de um responsável por reunião, quando presenciais, para 
manipular os comandos de salas de reuniões e afins, evitando o 
compartilhamento de objetos entre participantes. 

 

4. HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS 

4.1. Instalação de recipientes com álcool em gel  70% nos ambientes para uso 
dos funcionários e clientes. 

 

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

5.1. Realização da higienização completa das estações de trabalho 
diariamente. 

 

6. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

6.1. 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.  

6.2. Manutenção de sistemas mecânicos de ventilação e de climatização 
limpos, implantando Plano de Manutenção, Operação e Controle, registrando 
os procedimentos realizados, conforme protocolo sanitário geral. 

ANEXO III 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO DENTRO DOS VEÍCULOS – DRIVE THRU  

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1.  Os estabelecimentos devem possuir estrutura com área de entrada e 
saída de veículos ou estacionamento privativo; 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Saída de pessoas de dentro dos veículos 

2.2. Acesso de pessoas a pé. 

2.3. Utilização de acesso ou parada de veículos sobre calçadas, corredores de 
ônibus e demais locais proibidos pelas regras de trânsito; 

2.4. Utilização de vagas de estacionamento comuns das vias públicas para 
este fim, bem como mesas, cadeiras, cones ou similares para reservas de vagas. 

 

3. GARANTIA DE DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

3.1. Obrigatoriedade de barreira física de proteção entre funcionário e 
usuário:  

3.1.1. Instalação de barreira física de material liso, lavável e impermeável 
(vidro, acrílico ou similar) entre os clientes e funcionários do caixa ou entrega.  

3.2. Distanciamento mínimo de 1,5 metro entre funcionário e cliente. 

3.2.1. Quando não for possível durante o atendimento a manutenção do 
distanciamento deverá ser providenciado anteparo de proteção (fixo nos 
balcões de atendimento e protetor facial nos demais casos). 

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

4.1. As embalagens para acondicionamento dos alimentos devem ser próprias 
para esta finalidade. 

4.2. Priorização de pagamento antecipado, por sistema que evite contato 
físico entre cliente e funcionário; 

4.3. Troco em dinheiro deve ser realizado em saco plástico. 

4.4. Apenas uma pessoa do veículo deverá receber os itens. 

 

5. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

5.1. Uso obrigatório de máscara de proteção respiratória com cobertura total 
do nariz e boca para os funcionários, com troca a ser realizada a cada 3 horas 
ou sempre que esta se apresentar úmida ou com sujidades;  

5.1.1. Utilização de protetor facial de polímero (viseira ou face shield) 
como medida adicional durante atendimento que impeça o distanciamento 
mínimo de 1,5 metros e não houver outra barreira física. 

5.2. Garantia de atendimento de pessoas com uso de máscara de proteção 
respiratória com cobertura total do nariz e boca; 

5.2.1. Os clientes deverão ser orientados (verbalmente ou por meio de 
informativos afixados na entrada) sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras 
durante atendimento. 

 

6. GARANTIA DE HIGIENE PESSOAL 

6.1. Exigência da assepsia de mãos dos usuários do serviço na entrada do 
estabelecimento e dos funcionários e colaboradores periodicamente. 

6.2. Disponibilização de álcool em gel 70% para a assepsia de mãos de 
funcionários e usuários dos serviços. 

 

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

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

7.1.1. Equipamentos utilizados para pagamento em cartão devem ser 
higienizados entre um uso e outro; 

 

 

ANEXO IV 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

SERVIÇOS DE ENTREGA - DELIVERY 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Os pedidos devem ser recebidos por meio de telefone, internet ou 
aplicativos. 

1.2. O entregador deve portar álcool gel 70% para higienização de mãos, 
equipamentos de cartão e bolsa de transporte. 

1.3. Bolsas de transporte não devem ser colocadas no chão. 

1.4. As embalagens para acondicionamento de alimentos devem ser próprias 
para esta finalidade e lacradas, para segurança. 

1.5. Evitar abrir desnecessariamente os compartimentos de entregas; 

1.6. Não romper os lacres de segurança dos produtos; 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Compartilhamento de objetos de uso pessoal, como canetas, fones de 
ouvido, copos, garrafas, etc. 

2.2. Entrada nas residências (ou local de entrega), exceto quando houver 
prestação de serviço concomitante (manutenção). 

 

3. GARANTIA DE DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

3.1. Distanciamento mínimo de 1,5 metro entre entregador e clientes. 

3.2. Distanciamento mínimo de 1,5 metro dos demais entregadores e demais 
funcionários dos estabelecimentos, enquanto aguardam os pedidos serem 
elaborados 
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4. PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E 
OBJETOS COMPARTILHADOS 

4.1. Evitar contato das mãos com superfícies (campainhas, botões, 
maçanetas). 

4.1.1. Realização de higienização das mãos imediatamente após o 
contato, quando este for inevitável. 

4.2. Priorização de pagamento antecipado, por sistema que evite contato 
físico entre cliente e funcionário; 

4.2.1. Troco em dinheiro deve ser realizado em saco plástico. 

 

5. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

5.1. Uso obrigatório de máscara de proteção respiratória com cobertura total 
do nariz e boca para os funcionários, com troca a ser realizada a cada 3 horas 
ou sempre que esta se apresentar úmida ou com sujidades. 

5.2. Orientação prévia aos clientes sobre obrigatoriedade de utilização de 
máscara durante o contato com o funcionário no momento da entrega/serviço. 

 

6. GARANTIA DE HIGIENE PESSOAL 

6.1. Higienização de mãos dos funcionários com álcool 70%, antes e após a 
entrega/serviço. 

 

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

7.1. Equipamentos utilizados para pagamento em cartão devem ser 
higienizados entre um uso e outro; 

7.2. Higienização interna e externa dos compartimentos após cada entrega. 

7.3. Higienização diária de veículos e caixas de transporte. 

ANEXO V 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

MEDIDAS PARA POPULAÇÃO EM GERAL 

 

1. RECOMENDAÇÕES 

1.1. Realizar o deslocamento de sua residência e circulação em qualquer local 
público ou privado de uso coletivo apenas quando necessário. 

1.2. Crianças devem ser mantidas em casa, sem contato com crianças de outra 
residência. 

1.3. Idosos e população com comorbidades (diabéticos, cardíacos, obesos, 
hipertensos, imunodeprimidos, dentre outros) devem permanecer em casa e 
sair somente em caso de necessidade de atendimento em serviços de saúde. 

 

2. PROIBIÇÕES 

2.1. Realização e recebimento de visitas em casa para festas e reuniões. 

2.2. Contato físico ou proximidade com outras pessoas, mantendo o 
distanciamento de 1,5 metro; 

2.3. Circulação sem uso correto de máscara. 

 

3. ORIENTAÇÕES  

3.1. Procurar lavar suas mãos frequentemente com água e sabão, ou 
higienizar com álcool em gel 70%; 

3.2. Evitar toque nos olhos, nariz e boca antes de lavar as mãos; 

3.3. Procurar higienizar embalagens e objetos manuseados; 

3.4. Realizar higienização de máscaras confeccionadas em tecido 
(reutilizáveis), sendo recomendado: 

3.4.1. Deixar de molho por 20 minutos (no mínimo) em solução de água 
sanitária (2 colheres de sopa para cada litro de água); 

3.4.2. Em máquina de lavar roupas, programar para ciclo de pelo menos 30 
minutos e temperatura de 60°C. 

3.4.3. Secar naturalmente; 

ANEXO VI 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

COMÉRCIO EM GERAL  

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Os clientes devem ser orientados, ao adentrar ao estabelecimento 
essencial, quanto à conduta no interior do estabelecimento em relação às 
medidas de prevenção da COVID-19.  

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Acesso de clientes em número superior à capacidade estabelecida. 

2.2. Exposição de produtos no ambiente externo do estabelecimento. 

2.3. Qualquer evento, propaganda e publicidade que estimulem a 
aglomeração de pessoas, incluindo a divulgação de promoção de produtos. 

2.4. Atividades internas ou atendimento presencial nos horários não 
permitidos, nos estabelecimentos não essenciais. 

2.5. Atendimento ao público nos horários não permitidos, nos 
estabelecimentos essenciais. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Implantação de sistema de informação visível ao público na(s) entrada(s) 
do(s) estabelecimento(s) maior(es) de 500m2 de área construída, sobre a 
capacidade máxima permitida de público e o número de pessoas existentes no 
momento. 

3.2. Implantação nos corredores de acesso e circulação de pessoas, inclusive 
funcionários, dos estabelecimentos com mais de 500m2 de área construída, de 
mão de direção para circulação de pessoas, propiciando o distanciamento de 
1,5 metro. 

3.3. Restrição do uso da área de estacionamento para clientes nos 
estabelecimentos com mais de 500m2 de área construída, quando houver, 
limitando a área à mesma capacidade definida para atendimento ao público.  

3.4. Priorização de sistema de entrega (Delivery). 

 

4. GARANTIA DE DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Distanciamento mínimo de 1,5 metro entre funcionários e clientes. 

 

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

5.1. Produtos devolvidos devem ser mantidos em quarentena por setenta e 
duas horas antes de disponibilização para clientes 

 

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

6.1. Higienização de produtos devolvidos (após quarentena), antes da 
disponibilização ao cliente. 

 

ANEXO VII 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

(Mercados, supermercados, hipermercados, feiras e demais estabelecimentos 
comerciais de alimentos ou bebidas) 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Implantar sistema de informação visível ao público sobre a capacidade 
máxima permitida de público e o número de pessoas existentes no momento. 

1.2. Realização de anúncios periódicos solicitando aos clientes para manter o 
distanciamento, usar máscaras e lavar suas mãos, bem como tocar apenas nos 
produtos que serão levados/comprados. 

1.3. Designar colaborador(es) responsável(is) para orientar os consumidores 
sobre uso correto de máscara, distanciamento, utilização de álcool gel e 
utilização de luvas descartáveis no setor de hortifrutigranjeiros.  

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Aglomerações nas entradas. 

2.2. Auto serviço (self-service) de produtos que requerem uso de utensílios de 
uso comum (pegadores).  

2.3. Disponibilização de alimento para degustação.  

2.4. Anúncios verbais dos produtos/alimentos, próximo aos alimentos 
expostos. 

2.5. Qualquer evento, propaganda e publicidade que estimulem a 
aglomeração de pessoas, incluindo a divulgação de promoção de produtos. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Priorização de sistema de entrega (Delivery) no endereço do solicitante, e 
manutenção do sistema drive thru. 

3.2. Bloqueio das vagas estacionamento que excederem a quantidade máxima 
de clientes no estabelecimento.  

3.3. Implantação nos corredores de acesso e circulação de pessoas, inclusive 
funcionários, de mão de direção para circulação de pessoas, propiciando o 
distanciamento de 1,5 metro. 

 

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

4.1. Disponibilização de luvas descartáveis para manuseio de 
produtos/alimentos a granel e recipiente para descarte das luvas utilizadas. 

4.2. Disponibilização preferencial de produtos já embalados, principalmente 
itens de açougue, padaria, frios e hortifrutigranjeiros. 

4.3. Utilização de sacolas e materiais descartáveis preferencialmente a 
insumos reutilizáveis.  

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

 

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

5.1. Higienização dos carrinhos e cestas de compras fornecidos aos clientes na 
entrada do estabelecimento. 

5.2. Fornecimento de produtos de limpeza adequados para clientes 
higienizarem cestas e sacolas de compras. 

5.3. Limpeza e higienização regular de todos os veículos de transporte, bem 
como as superfícies dos locais de acondicionamento de produtos, 
equipamentos e utensílios. 

ANEXO VIII 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

SHOPPINGS, GALERIAS E CONGÊNERES 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Os estabelecimentos comerciais e de serviços em funcionamento nestes 
locais também devem cumprir os demais protocolos sanitários, geral e 
específicos para as respectivas atividades. 

1.2. As atividades essenciais existentes podem realizar atendimento ao 
público nos dias e horários permitidos para a atividade. 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Acesso de clientes em número superior à capacidade estabelecida. 

2.2. Circulação de pessoas sem utilização de máscara de proteção facial. 

2.3. Realização de campanhas, publicidade ou qualquer evento que possa 
causar aglomeração. 

2.4. Venda ou fornecimento de alimentos para consumo imediato que 
propiciem a retirada de máscaras dos usuários em circulação, bem como o 
consumo de alimentos nos ambientes de circulação, em pé ou fora das áreas 
destinadas à alimentação. 

2.5. Disponibilização de torneiras de bebedouros de água que permitam a 
ingestão de água diretamente das torneiras. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Implantação de sistema de informação visível ao público na entrada sobre 
a capacidade máxima permitida de público e o número de pessoas existentes 
no momento. 

3.2. Restrição do uso da área de estacionamento para clientes limitando a 
área à mesma capacidade definida para atendimento ao público. 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Implantação, nos corredores de acesso e circulação de pessoas, de mão 
de direção para trânsito de pessoas, propiciando o distanciamento de 1,5 
metro. 

 

5. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 
5.1. Garantia de renovação de ar de todos os ambientes. 

5.1.1. 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 deste decreto.  

ANEXO IX 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

RESTAURANTES, LANCHONETES E OUTROS LOCAIS COM CONSUMAÇÃO DE 
ALIMENTOS 

 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Redução e controle do acesso de pessoas externas às áreas de produção e 
manipulação de alimentos, incluindo fornecedores. 

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

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Presença de clientes nos locais de consumação após as 23h00min. 

2.2. Atividades de entretenimento de uso coletivo, como playgrounds. 

2.3. Acesso de clientes em número superior à capacidade permitida. 

2.4. Permanência de clientes em pé em situação não destinada a 
deslocamento indispensável. 

2.5. Fornecimento de alimentos, inclusive bebidas alcoólicas para clientes em 
pé, em qualquer horário de funcionamento, para consumo imediato. 

2.6. Disponibilização de alimentos para degustação.  

2.7. Atendimento a clientes em áreas fechadas: cobertas, com ou sem sistema 
de climatização, portas e janelas fechadas, ventilação natural ausente ou 
insuficiente.  

2.8. Consumo de alimentos nos horários não permitidos e sem o 
distanciamento mínimo necessário;  

2.9. Formação de filas sem distanciamento para solicitação e retirada de 
alimentos.  

2.10. Filas ou aglomerações nas entradas. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Acesso limitado a 60% da ocupação máxima do estabelecimento, 
considerada, além da capacidade de público definida no alvará do corpo de 
bombeiros, a ocupação original das áreas externas (50% de calçadas), nos 
limites do estabelecimento. 

3.2. Restrição a 4 (quatro) pessoas para ocupação de mesas, inclusive 
crianças. 

3.2.1. Será permitida a ocupação por até 6 pessoas em mesas duplas ou 
mesas apropriadas para 6 pessoas. 

3.3. Priorização de sistema de entrega (Delivery). 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Mesas mantidas com distanciamento mínimo de 2,5 metros umas das 
outras, de forma a garantir o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre 
assentos ocupados de um conjunto de mesas a outro.  

4.2. Distanciamento mínimo de 1,5 metro entre assentos eventualmente 
existentes em balcão. 

4.3. Distanciamento mínimo de 1,5 metro entre funcionários e clientes. 

4.3.1. Quando não for possível durante o atendimento a manutenção do 
distanciamento deverá ser providenciado anteparo de proteção fixo nos 
balcões de atendimento e recomendado uso de protetor facial nos demais 
casos. 

4.4. Manutenção de distância mínima segura entre funcionários dentro da 
cozinha, reduzida para um metro, desde que todos estejam fazendo uso de 
máscara.  

4.5. Ambientes de espera eventualmente existentes devem garantir o 
distanciamento mínimo de 1,5 metro entre cada pessoa (ou grupo) em todas as 
direções. 

 

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

5.1. Pratos quentes e frios dispostos em pistas com anteparo de proteção 
para impedir acesso de clientes obrigatoriamente servidos por funcionários 
devidamente capacitados. 

5.1.1. O acesso pelos clientes e auto serviço poderá ser realizado quando 
houver o fornecimento de luvas descartáveis para uso dos clientes no início 
da pista e o descarte obrigatório ao final da pista. 

5.2. Temperos e condimentos disponibilizados aos clientes em porções 
individualizadas, sem reaproveitamento.  

5.3. Talheres, pratos, copos e demais utensílios disponibilizados aos clientes 
devem estar protegidos e talheres devidamente acondicionados em 
embalagens individualizadas. 

5.4. Guardanapos de papel embalados ou protegidos em dispensers. 

5.5. Toalhas de mesa utilizadas substituídas entre um cliente e outro. 

5.6. Cardápios disponibilizados passíveis de higienização e higienizados a cada 
manuseio. 

5.6.1. Recomendada utilização de cardápios digitais, de papel descartável 
ou outro sistema que impeça o compartilhamento de objetos. 

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

6.1. Garantia de entrada de pessoas com uso de máscara de proteção 
respiratória com cobertura total do nariz e boca; 
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6.2. As máscaras deverão ser utilizadas pelos clientes nos momentos de 
circulação pelo ambiente e somente poderão ser retiradas quando 
acomodados nas mesas (sentados) durante o período de consumação. 

6.2.1. Durante a consumação as máscaras devem ser acondicionadas 
adequadamente, não devendo permanecer diretamente sobre a mesa. 

 

7. HIGIENE PESSOAL 

7.1. Funcionários devem manter unhas curtas e sem esmaltes. 

7.2. Funcionários não devem usar acessórios que possam acumular sujeiras e 
microrganismos, como anéis, aliança, colares, pulseiras, brincos e relógios. 

 

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, inclusive mesas e cadeiras. 

8.2. Higienização de talheres e utensílios por meio químico (álcool 70%) ou 
físico (calor úmido). 

8.2.1. Devem ser secos naturalmente antes de embalados 
individualmente. 

 

9. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

9.1. Os ambientes com consumação de alimentos devem ser em áreas 
arejadas, preferencialmente em áreas abertas. 

9.1.1. Entende-se por áreas arejadas locais providos de cobertura, porém 
expostos à ventilação natural: permitem a circulação de ar natural (troca de 
ar) mediante entrada e saída por janelas e portas; 

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

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

9.1.3. As portas eventualmente existentes, se possível, deverão ser 
mantidas abertas. 

9.1.4. Quando forem utilizados concomitantemente sistemas mecânicos 
de ventilação e de climatização, estes devem ser mantidos limpos, e os 
procedimentos realizados devidamente registrados. A limpeza deve ser 
realizada conforme normas gerais definidas aos estabelecimentos. 

9.2. Manutenção de todos os demais ambientes arejados, preferencialmente 
com ventilação natural.  

ANEXO X 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO E OUTRAS PRÁTICAS ESPORTIVAS 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Organização dos treinamentos e atividades preferencialmente com 
horários marcados. 

1.2. Recomendação aos praticantes que ao término das atividades, não façam 
reuniões, retornando imediatamente às residências. 

1.3. Organização e controle de atendimento do número máximo de usuários 
durante todo o período de funcionamento. 

1.4. Recomendação aos usuários que evitem os horários de pico.  

 

2. PROIBIÇÕES 

2.1. Acesso de usuários em número superior à capacidade física do 
estabelecimento. 

2.2. Filas ou aglomerações na entrada ou demais áreas internas. 

2.3. Aulas, atividades e práticas em grupo. 

2.4. Contato físico direto entre os praticantes e/ou instrutores. 

2.5. Acompanhantes assistindo aos treinos.  

2.6. Salas de vapor ou sauna, caso exista no estabelecimento, e locais sem 
renovação de ar. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1.  Acesso limitado apenas aos atletas em treino. 

3.2. Limitação da quantidade de clientes que entram na academia conforme 
definido nesta fase (60%); 

3.2.1. Respeitado concomitantemente o distanciamento mínimo permitido. 

 

4. DISTACIAMENTO ENTRE AS PESSOAS: 

4.1. O espaço de exercício de cada usuário nas áreas de peso livre e nas salas 
de uso comum deve ser demarcado no piso, através de marcações para garantir 
o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os alunos. 

4.2. Manutenção apenas de práticas individuais ou práticas esportivas que 
não proporcionem proximidade, contato físico ou concentração de pessoas 
(por exemplo, aulas de tênis, ciclismo, atletismo, entre outras). 

4.2.1. Exceto centros de treinamento de atletas profissionais, limitados à 
permanência dos atletas e equipe técnica. 

4.3. Delimitação com fita do espaço em que cada usuário deve se exercitar 
nas áreas de peso livre e nas salas de uso comum. Cada usuário deve ficar a 1,5 
metro de distância um do outro. 

4.4. Os equipamentos devem estar posicionados de forma que garantam o 
distanciamento mínimo de 1,5 metro entre seus usuários. 

 

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

5.1. Adoção de estratégia/opção do usuário para acesso à academia a fim de 
que não seja necessário toque das mãos com equipamentos (por exemplo, 
leitor digital, digitação de senhas etc), ou disponibilização de álcool gel para 
assepsia das mãos após o uso. 

5.2. Disponibilização de métodos de pagamento eletrônicos, sempre que 
possível, para minimizar ao máximo o contato. 

 

6. MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA: 

6.1. Realização do registro diário de todos os usuários e colaboradores, 
informando os horários de entrada e saída dos locais de treinamento e 

competição, para controle, caso se verifique algum caso confirmado ou 
suspeito de covid-19.  

6.2. Monitoramento de cada usuário que adentre ao estabelecimento: se 
houve contato com pessoas que apresentaram sintomas da COVID-19 nos 
últimos 14 dias e/ou se apresentam qualquer sintoma da COVID-19, não deve 
ser autorizada a entrada; 

6.3. Monitoramento da temperatura (recomendável uso de termômetro do 
tipo eletrônico à distância) de todos os clientes. Apontada uma temperatura 
superior a 37.0 °C, não deve ser autorizada a entrada.  

6.4. Instalação de painel de acrílico na recepção e garantia da utilização de 
máscara de proteção individual por parte do funcionário da recepção. 

 

7. PREVENÇÃO DE TRASMISSÃO DIRETA 

7.1. Uso obrigatório de equipamento de proteção individual (máscara de 
proteção) para alunos, funcionários, personal trainers e terceirizados, cobrindo 
boca e nariz totalmente e garantindo a troca, caso apresente sujidade ou 
umidade. 

7.2. As máscaras devem ser utilizadas pelos alunos em todas as atividades, 
salvo aquáticas, retirando-a apenas quando estiver efetivamente treinando. 

7.3. Orientar a prática da etiqueta para tosse, evitar aperto de mãos, abraçar 
e tocar a própria boca, nariz ou olho; 

7.4. Recomendam-se todos os alunos trazer sua própria garrafa d’água para 
hidratação. 

7.5. Lacrar as torneiras a jato dos bebedouros de pressão que permitem a 
ingestão de água diretamente, evitando que tenha contato do equipamento 
através da boca. Caso não seja possível, substituí-lo por outro equipamento que 
possibilite a retirada de água apenas em copos descartáveis. 

7.6. Atletas profissionais deverão ser previamente testados para doença 
aguda por PCR e testes sorológicos para evidenciar doença pregressa, antes de 
iniciar os treinamentos.  

7.6.1. Repetição obrigatória do PCR a cada 5 ou 7 dias entre os atletas. 

 

8. HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS 

8.1. Obrigatória assepsia de mãos dos colaboradores e alunos ao adentrar 
no estabelecimento. 

8.2. Disponibilização de recipientes com álcool em gel a 70%, de 
preferência sem contato, para uso por clientes e colaboradores em todas as 
áreas da academia (recepção, musculação, peso livre, salas coletivas, piscina, 
vestiários, etc). 

8.3. Manutenção de kits de higiene abastecidos com sabonete líquido e 
papel toalha descartáveis em todos os lavatórios de mãos. 

8.4. Manutenção de dispositivo para limpeza dos calçados na entrada da 
academia, por exemplo, através de tapetes ou toalhas embebidas com 
desinfetante. 

 

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

9.1. Nas áreas de musculação e peso livre, posicionar kits de limpeza em 
pontos estratégicos, contendo toalhas de papel descartáveis e produto 
específico de higienização, para uso em equipamentos de treino como 
colchonetes, halteres e máquinas, após cada utilização dos mesmos. 

9.2. A higienização dos equipamentos e objetos deve ser feito antes e 
depois de cada cliente fazer uso.  

9.3. As superfícies tocadas com mais frequência, como mesas, maçanetas, 
interruptores de luz, torneiras, corrimões, pias, entre outros, devem ser 
higienizados rotineiramente. 

9.4. Higienização de pisos e banheiros com produto desinfetante antes do 
início das atividades a cada período: no mínimo 3 (três) vezes ao dia quando 
funcionamento em período regular. 

9.5. Intensificação da rotina de limpeza, garantindo que todos os 
equipamentos sejam completamente higienizados ao menos três vezes ao dia. 
Durante o horário de funcionamento da academia, fechar cada área ao menos 
três vezes ao dia por, pelo menos 30 minutos, para limpeza dos equipamentos 
e desinfecção dos ambientes. 

9.6. Garantir toalhas para manutenção da higiene dos equipamentos. 

9.6.1. Devem ser de uso individual e descartadas em um recipiente com tampa 
e acionamento por pedal. 

 

10. ATIVIDADES EM PISCINA: 

10.1. Realização das atividades individualmente e com distanciamento mínimo 
de 2,0 metros entre cada usuário. 

10.2. Disponibilização, próximo à entrada da piscina, de recipiente de álcool em 
gel a 70% para que os clientes usem antes de tocar na escada ou nas bordas da 
piscina. 

10.3. Exigência de uso de chinelos por clientes e colaboradores e, manutenção 
de dispositivo para limpeza deles antes da entrada da área da piscina. 

10.4.  Disponibilização, na área da piscina, de suportes para que cada cliente 
possa pendurar sua toalha de forma individual. 

10.5. Higienização das escadas, balizas e bordas da piscina após o término de 
cada aula. 

10.6. Manutenção de criterioso controle e registro quanto à higienização da 
água das piscinas. 

 

11. GARANTIR VENTILAÇÃO DO AMBIENTE: 

11.1.  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.  

11.2. Manutenção de sistemas mecânicos de ventilação e de climatização 
limpos, implantando Plano de Manutenção, Operação e Controle, registrando 
os procedimentos realizados, conforme protocolo sanitário geral. 

 

ANEXO XI 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

CABELEIREIROS, MANICURE, PEDICURE E BARBEARIAS 

(Não Compreende serviços de: podologia, limpeza de pele; massagem, 
maquiagem, depilação, entre outros procedimentos estéticos.) 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Disponibilização e garantia de uso de todos os Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) necessários aos funcionários para cada tipo de atividade 
(incluindo atividades de limpeza, retirada e troca de lixo, manuseio e 
manipulação de alimentos). 

1.2. Utilização de uniformes exclusivamente nas dependências da empresa, 
lavados e trocados diariamente. 

1.3. Os profissionais devem comunicar claramente aos clientes as diretrizes a 
serem seguidas, além de se adequarem aos protocolos sanitários e de 
segurança ao cliente.  

1.4. Agendamentos prévios para atendimento, garantindo intervalo de tempo 
suficiente para higienização completa da estação de trabalho e utensílios. 

1.5. Agendamentos condicionados ao questionamento do cliente quanto a 
possíveis sinais e sintomas gripais (febre, tosse, coriza, dores no corpo, cefaleia, 
ou outros). 

 

2. PROIBIÇÕES 

2.1. Circulação de funcionários nas áreas comuns do estabelecimento e fora 
de seus ambientes específicos de trabalho. 

2.2. Circulação de clientes nos diversos ambientes do estabelecimento. 

2.3. Clientes e colaboradores sem máscaras nos ambientes do 
estabelecimento. 

2.4. Oferta de qualquer alimento para consumo no local, inclusive café. 

2.5. Compartilhamento de objetos pessoais (fones de ouvido, celulares, 
canetas, copos, talheres e pratos) e de trabalho.  

2.6. Uso de acessórios (anéis, brincos, pulseiras, gargantilhas, relógios e 
colares) pelos funcionários e colaboradores. 

2.7. Filas ou aglomerações nas entradas. 

2.8. Atendimentos de pessoas sintomáticas respiratórias. 

2.9. Provadores de amostras de produtos compartilhados aos clientes para 
venda no estabelecimento 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Orientação aos clientes que evitem chegar antecipadamente ou com 
atrasos para evitar permanência em ambientes como recepções e salas de 
espera. 

3.2. Proibição de entrada de acompanhantes, exceto em casos de clientes que 
necessitem de auxílio, limitado a um acompanhante por cliente. 

3.3. Demarcação de áreas de fluxo de pessoas para evitar aglomerações, 
reduzindo o número de pessoas ao mesmo tempo no mesmo ambiente e 
respeitando o distanciamento mínimo. 

3.4. Realização, sempre que possível, de atividades de forma individual 
(incluindo reuniões, aulas e treinamentos). 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Manutenção da distância mínima de 1,5 metro entre pessoas em todos os 
ambientes, internos e externos, exceto para pessoas que dependam de 
acompanhamento ou cuidados especiais (tais como crianças até 12 anos, 
pessoas idosas e pessoas com deficiência). 

4.2. Manutenção da distância mínima de 2 metros entre as estações de 

trabalho. 

4.3. Utilização de barreiras físicas ou EPI específico de proteção entre pessoas 
(divisórias ou protetores faciais) sempre que a distância mínima entre pessoas 
não puder ser mantida. 

4.4. Definição de horários diferenciados para atendimento às pessoas do 
grupo de risco. 

 

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

5.1. Fornecimento de água potável de modo individualizado. Caso sejam 
utilizados galões, filtros ou purificadores de água, os copos devem ser 
descartáveis ou de uso individual.   

5.2. Oferecimento a clientes de objetos embalados individualmente. 

5.3. Fracionamento de produtos para cada atendimento. 

5.4. Utilização de luvas descartáveis para contato físico com o cliente. 

5.5. Troca de toalhas e capas protetoras a cada cliente. 

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

6.1. Para os procedimentos que impeçam o distanciamento entre cliente e 
profissional menor que 1,5 metro, indicada a utilização pelos profissionais de 
máscara N95 (ou PFF2) ou protetor facial de polímero (viseira ou face shield) 
sobre a máscara comum. 

6.1.1.  As máscaras N95 devem ser trocadas a cada sete dias, no máximo, 
desde que mantidas suas características (sem sujidades, dobras ou umidade); 

6.1.2. O protetor facial deve ser higienizado entre um atendimento e 
outro.  

6.2. Indicação a funcionários e clientes dos locais específicos para descarte de 
máscara. 
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7. HIGIENE PESSOAL 

7.1. Exigência da assepsia de mãos dos clientes na entrada do 
estabelecimento e dos funcionários e colaboradores periodicamente. 

7.2. Utilização pelos funcionários de toucas descartáveis. 

7.3. Manutenção de unhas aparadas dos funcionários. 

7.4. Utilização, preferencialmente, de roupas brancas, lavadas diariamente 
usando água sanitária; 

7.5. Utilização de jaleco descartável, trocado a cada cliente em caso de serviço 
que necessite contato físico. 

 

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

8.1. Garantia de higienização de balcões, assentos de salas de 
recepção/espera entre um cliente e outro. 

8.2. Higienização de bobs, presilhas, pentes, escovas e outros utensílios, 
colocando de molho por 15 minutos: 

8.2.1. Em solução de água com água sanitária de 2 a 2,5%, conforme 
instruções do fabricante para desinfeção de materiais; 

8.2.2. Em solução de clorexidina a 2%, com diluição de 100ml de 
clorexidina para 1 litro de água. 

8.3. Higienização das estações de trabalho e equipamentos a cada 
atendimento. 

8.4. Disponibilização de kits de limpeza aos funcionários e orientá-los para a 
higienização das superfícies e objetos de contato frequente antes e após o seu 
uso. 

8.5. Realização do processo de esterilização, conforme preconizado pela 
legislação sanitária vigente. 

 

9. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

9.1.  Manutenção de todos os ambientes arejados, preferencialmente com 
ventilação natural. 

9.2. Garantir que as janelas permaneçam totalmente abertas durante o 
funcionamento do estabelecimento 

9.3. Eventuais sistemas mecânicos de ventilação e de climatização existentes 
devem ser mantidos limpos, registrando os procedimentos realizados. A 
limpeza deve ser realizada conforme normas gerais definidas aos 
estabelecimentos. 

9.4. As portas existentes, se possível, deverão ser mantidas abertas. 

 

ANEXO XII 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

CONDOMÍNIOS, CLUBES E ATIVIDADES ASSOCIATIVAS SIMILARES 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

1.2. Obrigatório cumprimento concomitante dos demais protocolos sanitários 
pertinentes às atividades exercidas na área abrangida pelo local.  

1.3. Orientação aos usuários quanto à circulação de crianças ao ar livre, para 
que evitem contato físico com outras crianças (que não convivem na mesma 
residência). 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Utilização de equipamentos de uso coletivo, tais como bancos, 
playgrounds, espaço kids, academias ao ar livre, piscinas de recreação e 
outras estruturas que não sejam higienizados entre um uso e outro e não 
garantam o distanciamento mínimo entre pessoas. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Proibida qualquer aglomeração, considerada mais de 3 (três) pessoas 
reunidas sem o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas e/ou sem 
uso de máscara. 

3.1.1. Excetuados grupos de pessoas (familiares) que convivem na mesma 
residência.  

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

 

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

5.1. 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. 

5.2. Eliminação de sistemas de identificação para acesso por meio de 
biometria ou qualquer sistema de identificação que exija o contato das mãos 
com o equipamento. 

5.2.1. 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. O uso de máscara de proteção respiratória com cobertura total do nariz e 
boca pelos moradores, visitantes, funcionários e prestadores de serviços é 
obrigatório e deve ser assegurado durante a permanência em todas as áreas de 
uso comum. 

6.1.1. 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.  

 

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

7.1. Higienização dos pisos das áreas fechadas de uso comuns com produto 
desinfetante ao menos 3(três) vezes ao dia, 

7.2. Higienização completa dos banheiros, lavatórios e vestiários de uso 
comum, que estiverem disponibilizados para uso, ao menos 3 (três) vezes ao 
dia. 

 

ANEXO XIII 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Recomendado disponibilizar o serviço ‘leva e traz’ como iniciativa para 
evitar a entrada e permanência de clientes na oficina. 

 

2. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

2.1. Atendimento aos clientes realizado com controle de acesso.  

2.2. Realização de agendamento prévio dos clientes, exceto nos casos de 
atendimento emergencial para manutenção. 

 

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

3.1. Higienização do interior e exterior dos veículos a cada locação.  

3.2. Higienização de maçanetas externas, volante, manopla, forração lateral, 
alavanca de câmbio e acessórios internos, que possam ser manuseados pelo 
mecânico, ao receber veículos na oficina. 

3.3. Proteção de bancos, volante e manoplas do veículo antes de iniciar os 
trabalhos em um automóvel.  

3.4. Higienização de acessórios internos e externos do veículo ao finalizar a 
manutenção de cada veículo. 

ANEXO XIV 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ATIVIDADES CULTURAIS 

Museus, Galerias de Arte, Exposições culturais, Convenções, Auditórios, 
Bibliotecas, Teatros, Cinemas, Circo, entre outras atividades similares. 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Cumprimento do protocolo sanitário geral e protocolos sanitários 
específicos, quando aplicáveis. 

1.2. Priorização da atividade nos sistema Drive-in. 

1.3. Presença de colaboradores apenas imprescindíveis para a realização das 
atividades. 

1.4. Alimentos e bebidas devem ser consumidos em locais adequados para a 
finalidade, tais como lanchonetes, restaurantes ou ambulantes eventualmente 
existentes, cumprido o protocolo específico da atividade. 

1.4.1. Nos cinemas e circos, os alimentos devem ser consumidos apenas 
após público sentado e devidamente distanciado. 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Participação do público nos palcos e picadeiro durante apresentações, 
bem como qualquer interação com o público ou fotos com artistas. 

2.2. Intervalos durante apresentações. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Realização de reserva de assentos. 

3.2. Permissão da entrada do público com antecedência para acomodação nos 
assentos. 

3.3. Utilização do maior número possível de entradas. 

3.4. Demarcação do trajeto nos locais de visitações. 

3.5. Organização da saída dos frequentadores por fileira de assentos 
iniciando-se pelas fileiras mais próximas à saída, terminando nas mais 
distantes, evitando assim o cruzamento entre pessoas. 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Realização virtual de testes de artistas e reuniões de produção. 

4.2. Suspensão ou limitação de cenas com situações de contatos físicos entre 
artistas.  

4.3. Distanciamento mínimo de 1,5 metro do local da apresentação e local de 
permanência do público. 

4.4. Disponibilização e manutenção de assentos alternados na mesma fileira e 
entre fileiras, de modo a garantir o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre 
pessoas ou grupo familiar. 

4.5. Disposição de mobiliário de modo a permitir o distanciamento mínimo de 
1,5 metro entre pessoas ou grupo familiar.  

4.6. Demarcação do trajeto nos locais de visitações e circulação, de modo que 
a distância mínima de 1,5 metro seja garantida. 

 

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

5.1. Substituição de microfones compartilhados por outro meio de captação 
de som que não requeira contato direto (uso individual). 

5.2. Utilização individual de objetos de cena, sem compartilhamento. 

5.3. Conferência de ingressos visual, através de leitores óticos ou de auto 
check-in, sem contato manual por parte do atendente. 

5.4. Restrição de acesso a acervos e aparelhos expositivos cuja interatividade 
exija toque e/ou manipulação por parte do público.  

5.5. Disponibilização de informações sobre visitas e acervos digitalmente para 
acesso pelos visitantes em seus celulares ou tablets pessoais.  

5.6. Recomendada disponibilização de aplicativos de celular com informações 
sobre as atividades e eventos. 

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

6.1. Utilização de máscara por todos os funcionários, colaboradores e público 
presente, sendo facultado apenas para os artistas durante as apresentações. 

6.2. Utilização de kits individuais para maquiagem, que serão descartados 
após a apresentação. 

 

7. HIGIENE PESSOAL 

7.1. Realização de pausas regulares a cada três horas para lavagem das mãos 
de funcionários, colaboradores e artistas. 

 

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

8.1. Realização de limpeza e higienização de todas as áreas comuns antes da 
abertura. 

8.2. Realização de intervalos regulares a cada três horas para a higienização 
completa dos ambientes. 

8.3. Higienização de figurinos, cenários, instrumentos e objetos de cena antes 
e depois do uso. 

8.4. Higienização de todos os equipamentos e utensílios de uso comum antes 
de serem utilizados por outros funcionários. 

8.5. Artistas deverão ter figurinos, cenários, instrumentos musicais e objetos 
de cena higienizados antes e depois do uso. 

 

9. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

9.1. 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.  

9.1.1. Manutenção de sistemas mecânicos de ventilação e de climatização 
limpos, implantando Plano de Manutenção, Operação e Controle, 
registrando os procedimentos realizados, conforme protocolo sanitário 
geral. 

 

ANEXO XV 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ATIVIDADES DE ENSINO 

(Educação Infantil, Ensino Fundamental, 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. Permanência de pessoas sintomáticas para COVID-19 na instituição de 
ensino. 

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

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

2.1.4. Durante o período de atividade com presença de alunos, a entrada de 
pais, responsáveis ou qualquer outra pessoa de fora, exceto na Educação 
Infantil que, quando necessária, deve ser organizada.  

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

2.1.6. Brinquedos trazidos de casa pelas crianças. 

2.1.7. Utilização de brinquedos que não são passíveis de higienização a cada 
uso. 

 

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, recreio e 
refeições. 

4.6. Limitação de uso de salas dos professores, de reuniões e outras de apoio 
a número reduzido de pessoas, no máximo 25, respeitando o distanciamento 
mínimo. 

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

4.8. Definição de grupos ou turmas fixas de crianças, evitando que se 
misturem. 

 

5. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

5.1. Distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas em todos os ambientes, 
inclusive aulas práticas, educação física 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. 

5.4. Distanciamento de 1,5 metro entre berços ou outros locais de descanso.  

 

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.  
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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, exceto crianças de até 2 anos. 

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. 

8.3. Garantir higienização das mãos após cada contato de profissionais que 
têm contato direto com crianças, principalmente após troca de fraldas, 
alimentação e auxílio no uso de banheiro pelas crianças. 

 

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. Higienização de brinquedos, trocador e objetos de uso comum a cada 
uso. 

9.5. Higienização de mamadeiras, bicos e outros utensílios utilizados pelos 
bebês com uso de escova após fervura e solução de hipoclorito de sódio. 

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

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

9.8. 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 deste decreto.  

 

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  

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. 

 

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. 

ANEXO XVI 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ATIVIDADES QUE ENVOLVEM PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS E DE 
MODIFICAÇÃO CORPORAL 

(Serviço de fisioterapia, reabilitação física, acupuntura, serviços de limpeza de 
pele, massagem facial, maquiagem, depilação simples ou com uso de 
equipamento elétrico, massagem corporal, massagem estética para 

emagrecimento, podologia, procedimentos de estética que faça uso de 
equipamentos que possam ser operados por profissional não médico, serviços 
de bronzeamento artificial sem uso de câmara de bronzeamento, serviços de 

embelezamento, sem responsabilidade médica, atividade de colocação de 
piercing, atividade de tatuagem, micropigmentação, com uso de agulhas ou 

dispositivos para pigmentar a pele e atividade de maquiagem definitiva) 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Disponibilização e garantia de uso de todos os Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) necessários aos funcionários para cada tipo de atividade 
(incluindo atividades de limpeza, retirada e troca de lixo, manuseio e 
manipulação de alimentos). 

1.2. Capacitação de todos os colaboradores quanto às medidas de prevenção 
à transmissão da COVID-19; sobre paramentação e desparamentação de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e realização dos registros destas, 
em livro próprio, disponível à fiscalização. 

1.3. Os profissionais devem comunicar claramente aos clientes as diretrizes a 
serem seguidas, além de se adequarem aos protocolos sanitários e de 
segurança ao cliente.  

1.4. Agendamentos prévios para realização dos procedimentos estéticos, 
garantindo intervalo que permita a higienização entre um atendimento e outro. 

1.5. Agendamentos condicionados ao questionamento do cliente quanto a 
possíveis sinais e sintomas gripais (febre, tosse, coriza, dores no corpo, cefaleia 
ou outros). 

1.6. Atendimentos condicionados a registros na ficha do cliente quanto aos 
possíveis sinais e sintomas gripais no dia do procedimento (se febre, tosse, 
coriza, dores no corpo, cefaleia, ou outros). 

1.7. Utilização de uniformes exclusivamente nas dependências da empresa, 
lavados e trocados diariamente. 

 

2. PROIBIÇÕES 

2.1. Circulação de funcionários nas áreas comuns do estabelecimento e fora 
de seus ambientes específicos de trabalho. 

2.2. Circulação de clientes nos diversos ambientes do estabelecimento. 

2.3. Clientes e colaboradores sem máscaras nos ambientes do 
estabelecimento. 

2.4. Oferta de qualquer alimento para consumo no local, inclusive café. 

2.5. Compartilhamento de objetos pessoais (fones de ouvido, celulares, 
canetas, copos, talheres e pratos) e de trabalho.  

2.6. Uso de acessórios como anéis, brincos, pulseiras, gargantilhas, relógios e 
colares (clientes e funcionários). 

2.7. Filas ou aglomerações nas entradas. 

2.8. Atendimentos de pessoas sintomáticas respiratórias. 

2.9. Provadores de amostras de produtos compartilhados aos clientes para 
venda no estabelecimento 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Orientação aos clientes que evitem chegar antecipadamente ou com 
atrasos para evitar permanência em ambientes como recepções e salas de 
espera. 

3.2. Demarcação de áreas de fluxo de pessoas para evitar aglomerações, 
reduzindo o número de pessoas ao mesmo tempo no mesmo ambiente e 
respeitando o distanciamento mínimo. 

3.3. Realização, sempre que possível, de atividades de forma individual 
(incluindo reuniões, aulas e treinamentos). 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Atendimento em salas individuais ou, quando o procedimento permitir 
atendimento não privativo, com distanciamento mínimo de 2,0 metros entre 
áreas de atendimento. 

4.2. Utilização de barreiras físicas ou EPI específico de proteção entre pessoas 
(divisórias ou protetores faciais) sempre que a distância mínima entre pessoas 
não puder ser mantida. 

4.3. Definição de horários diferenciados para atendimento às pessoas do 
grupo de risco. 

 

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

5.1. Fornecimento de água potável de modo individualizado. Caso sejam 
utilizados galões, filtros ou purificadores de água, os copos devem ser 
descartáveis ou de uso individual.   

5.2. Oferecimento a clientes de objetos embalados individualmente. 

5.3. Fracionamento de produtos para cada atendimento. 

5.4. Utilização de luvas descartáveis para contato físico com o cliente. 

5.5. Fracionar os produtos para cada atendimento, evitando levar o pincel, 
possivelmente contaminado, ao produto durante a aplicação de maquiagem. 

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

6.1. Para os procedimentos que impeçam o distanciamento entre cliente e 
profissional menor que 1,5 metro, utilização pelos profissionais de: 

6.1.1. Máscara N95 (ou equivalente) ou protetor facial de polímero 
(viseira ou face shield) sobre a máscara comum. 

6.1.1.1.  As máscaras N95 devem ser trocadas a cada sete dias, no máximo, 
desde que mantidas suas características (sem sujidades, dobras ou umidade); 

6.1.1.2. O protetor facial deve ser higienizado entre um atendimento e 
outro.  

6.1.2. Óculos de proteção; 

6.1.3. Aventais descartáveis, substituídos entre um atendimento e outro; 

6.1.4. Recomendável o uso de aventais preferencialmente impermeáveis, 
a depender do tipo de procedimento. 

 

7. HIGIENE PESSOAL 

7.1. Exigência da assepsia de mãos dos clientes na entrada do 
estabelecimento e dos funcionários e colaboradores periodicamente. 

7.2. Garantia de descarte de luvas utilizadas entre um atendimento e outro, 
seguida da higienização das mãos com água e sabão e, na impossibilidade, com 
álcool em gel 70% antes de dar continuidade nos trabalhos. 

7.3. Utilização pelos funcionários de toucas descartáveis. 

7.4. Manutenção de unhas aparadas dos funcionários. 

7.5. Utilização, preferencialmente, de roupas brancas, lavadas diariamente 
usando água sanitária; 

 

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

8.1. Higienização de pinceis de maquiagem e outros utensílios utilizados 
periodicamente, colocando-os de molho por quinze minutos:  

8.1.1. Em solução de água com água sanitária de 2 a 2,5%, conforme 
instruções do fabricante para desinfeção de materiais; 

8.1.2. Em solução de clorexidina a 2%, com diluição de 100ml de 
clorexidina para 1 litro de água. 

8.2. Garantia de higienização de balcões, assentos de salas de 
recepção/espera entre um paciente e outro. 

8.3. Higienização das estações de trabalho, equipamentos (inclusive macas) e 
materiais a cada atendimento. 

8.4. Realização do processo de esterilização, conforme preconizado pela 
legislação sanitária vigente. 

 

9. ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS  

9.1. Garantia da esterilização dos kits individualizados dos instrumentais 
necessários para uso para cada cliente, e manter disponível à fiscalização os 
registros em livro próprio, os monitoramentos biológico e químico, de forma a 
atender as normas sanitárias vigentes. 

 

10. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

10.1. Manutenção de todos os ambientes arejados, preferencialmente com 
ventilação natural. 

10.2. Garantir que as janelas permaneçam totalmente abertas durante o 
funcionamento do estabelecimento 

10.3. Eventuais sistemas mecânicos de ventilação e de climatização existentes 
devem ser mantidos limpos, registrando os procedimentos realizados. A 

limpeza deve ser realizada conforme normas gerais definidas aos 
estabelecimentos. 

10.4. As portas existentes, se possível, deverão ser mantidas abertas. 
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ANEXO XVII 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

PARQUES, CENTROS DE ENTRETENIMENTO E LAZER 

(Exclusivamente para equipamentos de uso individual passíveis de higienização) 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Cumprimento do protocolo sanitário geral e protocolos sanitários 
específicos, quando aplicáveis. 

1.2. Presença de colaboradores apenas imprescindíveis para a realização das 
atividades. 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Atrações, brinquedos e equipamentos que não sejam higienizados entre 
um uso e outro e não garanta distanciamento mínimo entre pessoas, tais como 
bancos, estruturas fixas, piscinas de bolinhas, playgrounds ou atrações coletivas 
com movimentação de pessoas. 

2.2. Acesso e permanência de qualquer funcionário, visitante ou usuário sem 
uso de máscara. 

2.3. Compartilhamento de equipamentos de uso coletivo, tais como bancos e 
outras estruturas que não são passíveis de higienização entre um uso e 
outro. 

2.4. Consumo de alimentos ou bebidas no local. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Utilização do maior número possível de entradas. 

3.2. Demarcação de locais em eventuais filas. 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Distanciamento mínimo de 1,5 metro de funcionários e locais de 
permanência do público. 

4.2. Disposição de equipamentos/atrações de modo a permitir o 
distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas ou grupo familiar. 

4.3. Distanciamento mínimo de 1,5 metro em eventuais filas. 

 

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

5.1. A conferência de ingressos deverá ser visual, através de leitores óticos ou 
de auto check-in, sem contato manual por parte do atendente. 

5.2. Embarque e desembarque nos equipamentos sem contato físico entre 
visitante e funcionário. 

5.2.1. Onde a assistência é necessária (crianças e pessoas com mobilidade 
reduzida) deve ser realizada por membro da família. 

5.3. Estacionamento de veículos realizado pelo próprio usuário. 

 

6. HIGIENE PESSOAL 

6.1. Higienização de mãos de funcionários/operadores após cada ciclo de 
operação (embarque, desembarque e atendimentos). 

6.2. Higienização das mãos antes de entrar (inclusive das crianças pelos pais), 
ao sair e em períodos regulares durante a permanência no local. 

6.3. Disponibilização de estação para higienização própria dos funcionários a 
menos de cinco metros do posto de trabalho. 

 

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

7.1. Realização de limpeza e higienização de todas as áreas comuns antes da 
abertura, devendo o procedimento ser repetido a cada três horas. 

7.2. Higienização de equipamentos (rádios HTs, contadores numéricos) e 
outros utensílios de trabalho antes de serem utilizados por outros funcionários. 

7.3. Higienização de armários, como guarda volumes e vestiários, a cada troca 
de usuário. 

7.4. Higienização de ferramentas pelas equipes de manutenção antes e após 
cada uso. 

7.5. Higienização das gôndolas, boias, esteiras, cabines, travas de segurança, 
assentos, e demais superfícies de contato a cada uso. 

7.6. Higienização das atrações e brinquedos a cada uso.  

 

ANEXO XVIII 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

BUFÊS 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Cumprimento dos  protocolos sanitários específicos, quando aplicáveis. 

1.2. Presença de colaboradores apenas imprescindíveis para a realização das 
atividades. 

1.3. Cumprimento do protocolo sanitário para restaurantes, lanchonetes e 
outros locais com consumação de alimentos. 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Participação de público em eventuais apresentações, bem como qualquer 
interação com o público ou fotos com artistas. 

2.2. Presença de pessoas que não sejam indispensáveis na organização e 
realização da atividade. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Realização de reserva de assentos. 

3.2. Permissão da entrada do público de forma organizada para acomodação 
nos assentos. 

3.3. Utilização do maior número possível de entradas. 

3.4. Demarcação de locais em eventuais filas.  

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Disponibilização e manutenção de assentos alternados na mesma fileira e 
entre fileiras, de modo a garantir o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre 
pessoas ou grupo familiar. 

4.2. Disposição de mobiliário de modo a permitir o distanciamento mínimo de 
1,5 metro entre pessoas ou grupo familiar ou 2,5 metros entre mesas quando 
houver consumação de alimentos e bebidas.  

4.3. Distanciamento mínimo de 1,5 metro em eventuais filas de serviço de 
bufê em ponto fixo, com demarcação do solo.  

4.4. Garantia de distanciamento nos momentos de comemoração, com 
orientação para que as pessoas permaneçam sentadas em seus lugares ou em 
pé ao lado de seus assentos. 

 

5. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

5.1. Utilização de máscara por todos os funcionários, colaboradores e público 
presente. 

5.2. Garantia de proteção física de alimentos e bebidas, evitando a exposição 
destes em qualquer ambiente, sendo recomendada utilização de bolo 
cenográfico, quando houver. 

 

6. HIGIENE PESSOAL. 

6.1. Higienização das mãos antes de entrar (inclusive das crianças pelos pais), 
ao sair e em períodos regulares durante a atividade. 

6.2. Disponibilização de estação para higienização própria dos funcionários a 
menos de cinco metros do posto de trabalho. 

6.3. Higienização das mãos do garçom em serviço de bufê volante a cada ciclo 
de serviço. 

 

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

7.1. Realização de limpeza e higienização de todas as áreas comuns antes da 
abertura. 

7.2. Higienização de figurinos, instrumentos e objetos antes e depois do uso. 

7.3. Higienização de todos os equipamentos e utensílios de uso comum antes 
de serem utilizados por outros funcionários. 

 

ANEXO XIX 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

TRANSPORTE 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

 

2. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

2.1. Adotar procedimentos de embarque e desembarque a fim de evitar o 
cruzamento do fluxo de pessoas. 

2.2. Reforço de ações em transportadoras que promovam menor fluxo de 
pessoas em processos de armazenagem e recebimento de mercadorias, 
evitando aglomerações. 

 

3. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

3.1. Lotação dos ônibus de passageiros a fim de garantir no máximo 60% da 
capacidade de usuários, considerando-se como capacidade máxima de 
ocupação a definida na NBR 15570.  

3.2. Transporte de no máximo 3 passageiros em veículos (táxi, app ou 
equivalente). 

3.3. Garantir que transportadoras respeitem a distância mínima segura do 
estabelecimento, evitando contágios e contaminações. 

 

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

4.1. Orientar todos os passageiros para evitar tocar nos bancos, portas, 
janelas e demais partes dos veículos. 

4.2. Realizar a entrega e o recebimento de mercadorias observando o 
distanciamento mínimo entre o funcionário interno e a pessoa externa; e após 
o recebimento das mercadorias, higienizar as mãos com água e sabão ou, na 
impossibilidade, com álcool em gel 70%. 

4.3. Recomendado uso de máscara, devidamente higienizada, durante o 
transporte em motocicletas. 

 

5. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

5.1. O uso de máscara de proteção respiratória com cobertura total do nariz e 
boca por todos usuários e funcionários dos serviços de transporte.  

 

6. HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS 

6.1. Disponibilização de álcool em gel 70% para a assepsia de mãos de 
funcionários e usuários do Terminal Urbano Central. 

 

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

7.1. Higienização de veículos de transporte de passageiros regularmente. 

7.1.1. Higienização de bancos, superfícies e outros locais onde possa 
haver contato com as mãos regularmente. 

7.2. Higienização de capacetes entre uso por um cliente e outro. 

 

8. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

8.1. Veículos de transporte de passageiros devem circular com as janelas 
totalmente abertas.  

 

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 315/2021 PRO-
CESSO: 12.483/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A 
DEMANDA DOS DIVERSOS NÚCLEOS ESPORTIVOS. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. 
Informamos que foi redesignada a data de processamento 
do pregão conforme segue: O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 27/07/2021, às 14:00h. e abertura a partir 
das 14:02h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 329/2021 PRO-
CESSO: 12.587/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO PARA ARQUI-
VO DA COORDENADORIA DE PESSOAL E DIRETORIA DE 
COMPRAS E CONTRATOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO  
Informamos que foi redesignada a data de processamento 
do pregão conforme segue: O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 27/07/2021, às 08:30h. e abertura a partir 
das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 300/2021 PRO-
CESSO: 12.346/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECI-
MENTO DE POSTOS DE TRABALHO TERCEIRIZADOS DE 
OPERADOR DE TRATOR, OPERADOR DE ROÇADEIRA 
COSTAL, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS E OUTROS. SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS.
Informamos que foi redesignada a data de processamento 
do pregão conforme segue: O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 27/07/2021, 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.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
241/2021 – PROCESSO Nº 12.162/2021
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊ-
NEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS COLABORADORES NA 
CAMPANHA DE VACINAÇÃO. SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 12/07/2021 às 15:30hs para continuidade 
dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernandes – Prego-
eira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
189/2021 – PROCESSO Nº 11.618/2021
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE 
PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE LICENCIA-
MENTOS DE OBRAS, COM A INCLUSÃO DE IMPLANTA-
ÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, INFRAESTRUTU-
RA EM NUVEM E SUPORTE. SECRETARIA MUNICIPAL 
DE OBRAS.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 12/07/2021 às 15:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernandes – Prego-
eira.
EXTRATO 
EXTRATO DA SESSÃO
Modalidade: Pregão eletrônico 280/2021 Processo: 
12191/2021
Objeto: registro de preços para fornecimento de marmitex 
em atendimento aos centros de atenção psicossocial e 
CIAPS. Secretaria Municipal de Saúde.
o pregão eletrônico restou FRACASSADO, uma vez que 
os valores dos itens fi caram acima da estimativa do edital. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes- pregoeira
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUI-
PAMENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE RE-
CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO 
MUNICÍPIO COM APLICAÇÃO DE C.B.U.Q. FAIXA III DO 
DER/SP – SEC. MUN. DE OBRAS. A Comissão Municipal 
de Licitações, acolhe integralmente o parecer técnico da Se-
cretaria Municipal da Fazenda e também o parecer técnico 
da Secretaria Municipal de Obras, que são adotados como 
razões de decidir e passam a fazer parte integrante desta 
decisão e declara habilitadas a prosseguir no certamente 
licitatório as empresas: CMB CONSTRUTORA MORAES 
BRASIL LTDA; ALCIMES CONSTRUTORA LTDA; CONS-
TROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA e 
TOP PAV ENGENHARIA EIRELI; e inabilitadas as empre-
sas GREEN OBRAS & SERVIÇOS LTDA (não atendeu ao 
item 5.4, subitem 5.4.2.1, alínea “a” do edital) e COPLAN 
CONSTRUTORA PLANALTO LTDA (apresentou Balanço 
Patrimonial em desacordo com que preconiza o artigo 1078 
do Código Civil e o art. 31 da LF 8666/93 não atendendo 
assim ao subitem 5.5.2 do edital). Decorrido o prazo recursal 
”in albis” fi ca designado o dia 19/JULHO/2021 às 08:30 hs., 
para a sessão de abertura da proposta fi nanceira. O inteiro 
teor desta decisão se acha encartada nos autos do processo 
à disposição dos interessados.  Publique-se para ciência. 
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n. 343/2021, processo 12.631/2021, objetivando a prestação 
de serviços de publicação de São José do Rio Preto fi gure 
como parte em jornal de circulação diária no municipío de 
São José do Rio Preto, conforme especifi cações constantes 
nos anexos. Secretaria Municipal de Comunicação Social. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 22/07/2021, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
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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 eletrônico n. 
351/2021, processo 12.663/2021, objetivando o registro de 
preços para prestação de serviço de impressão de banners 
e adesivos para as unidades escolares. Secretaria Municipal 
de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 22/07/2021, às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
REVOGAÇÃO
TERMO DE REVOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico 277/2021 Processo: 
12186/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE IM-
PRESSAO DE BANNERS E ADESIVOS EM ATENDIMENTO 
AS UNIDADES ESCOLARES. SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO.
Revogo o procedimento licitatório visando a readequação do 
edital. Wanderley Aparecido de Souza- Diretor de Compras e 
Contratos

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFI-
CÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CONTRATO INL/0011/2018
Considerando previsão contratual, bem como previsão legal 
na Lei 8.666/93. Fica o representante legal da empresa su-
pramencionada NOTIFICADO para apresentar a CERTIDÃO 
DE REGULARIDADE FISCAL REFERENTE AO CADAS-
TRO MUNICIPAL e a CERTIDÃO DE DÉBITOS DA UNIÃO 
nesta S. M. Saúde, no prazo de 24 horas úteis, contados 
do recebimento desta, de forma a dar real cumprimento ao 
processo licitatório, estando a contratada sujeita à aplicação 
das penalidades contratuais que podem, inclusive, culminar 
na rescisão unilateral do contrato. Concedemos o prazo de 
05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar o 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. - 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: THN NUTRIÇÃO E SAUDE EIRELE
EMPENHOS 3843/21, 13933/20 E 18357/20
Notifi co o representante legal da contratada, para substituir 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a quantidade descrita dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTIFICADA: R PACTO EIRELI-Ref. Ofício 059/2021/Sem-
faz-Contrato n° PRE/0023/21-Processo nº 14.082/2020
O Município de São José do Rio Preto, por meio do Secre-
tário Municipal da Fazenda, NOTIFICA A EMPRESA, para 
que cumpra o que está exposto no Ofício 059/2021/Semfaz, 
enviado por e-mail no dia 08/07/2021.
COMUNICADO - DECISÃO SOBRE REQUERIMENTO
Preg. Eletr. 223/20 - Proc 12015/20 - ATA 0582/20
Interessada: Master Food Rio Preto Ltda-EPP - CNPJ 
22.448.098/0001-87
Após análise, decido pelo INDEFERIMENTO do pedido da 
empresa. O inteiro teor desta decisão estará encartado nos 
autos do processo, à disposição dos interessados, junto à 
Diretoria de Compras e Contratos. SMAA A. Pedro Pezzuto 
Jr.
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa e licitação Nº 90/21
Contratada: Bin e Amorim Empreendimentos Imobiliários 
Ltda
Objeto: Locação de imóvel situado a Av. Alfredo Antônio de 
Oliveira, 1831, Jardim Planalto, Barracão 05 – Nesta. Fund. 
ART. 24, X, da LF 8666/93. SMMAU. Kátia R. P. Casemiro.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Dispensa por limite - Contrato: DPL/0040/20
Contratada: Moraes e Coelho Conservadora de Elevadores 
Ltda - ME
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado. SMS.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletronico nº 345/20 – ATA 0824/20
Contratada: Luanda Com. de Suprimentos para informática 
Ltda -EPP
Nos termos do art. 65, II, da Lei 8.666/93, fi ca cancelado o 
item 09 – Toner HP 58A da ata de registro de preços supra-
mencionada. SMF. Jose M. W. R. Neto.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletronico nº 66/20 – Contrato: PRE/0084/20
Contratada: Staff’s Recursos Humanos Ltda
Nos termos da cláus. 6ª, item 6.5, fi ca o contrato supramen-
cionado, reajustado em aproximadamente 6,10174% do 
valor atual do contrato. SME. Fabiana Z. de Azevedo.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços  nº 34/2020 -  Contrato: TOP/0009/21
Contratada: Constroeste Const. e Participações Ltda
Nos termos do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93, fi ca acrescido  
em aproximadamente 8,63440942258% e fi ca suprimido 
em aproximadamente 1,574343334568%, ambos   do valor 
inicial do contrato supramencionado. SMO. Israel Cestari 
Junior.
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2021 – CONTRATO: 
DIL/0034/21
CONTRATADA: Fund. para o Incremento da Pesquisa e do 
Aperfeiçoamento Industrial - Fipai
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVI-
MENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DE 
UM PLANO DE READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRANS-
PORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO – Valor total: R$240.000,00 - SMTTS – Amaury 
Hernandes - Prazo de vigência: 210 dias.
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2021 – CONTRATO: 
DIL/0035/21
CONTRATADA: Empresa Brasileira de Correios e  Telégrafos 
- Correios
OBJETO: Contratação de produtos e serviços por meio de 
Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao 
Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contrata-
dos serviços específi cos, que permite a compra de produtos 
e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio 
dos canais de atendimento disponibilizados – Valor total: 
R$3.900.000,00 - SMTTS – Amaury Hernandes - Prazo de 
vigência: 60 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/2021
ATA Nº 0541/21
CONTRATADA: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender 
ações judiciais - Valor Unitário – Item 03 - R$25,670 -SMS - 
Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 192/2021
ATA Nº 0542/21
CONTRATADA: TRIOMED COMERCIO, REPRESENTA-
ÇÕES E ASSIST TECNICA DE PROD. MEDICOS E HOSPI-
TALARES EIREI
OBJETO: Fornecimento de acessórios para ventiladores 
pulmonares no combate a COVID-19 - Valor Unitário – Item 
04 - R$128,76 - SMS - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 174/2021
ATA Nº 0543/21
CONTRATADA: TRIOMED COMERCIO, REPRESENTA-
ÇÕES E ASSIST TECNICA DE PROD. MEDICOS E HOSPI-
TALARES EIREI
OBJETO: Fornecimento de materiais para Unidades de 
Saúde no combate a COVID-19 - Valor Unitário – Item 18 - 
R$45,00 - SMS - Prazo de vigência: 12 meses.   

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIADE Nº 0007/2021 – CONTRATO: 
INX/0005/2021
CONTRATADA: BDO RCS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE 
TÉCNICA DO MUNICÍPIO EM AÇÕES JUDICIAIS E PRO-
DUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS NAS AÇÕES PRO-
POSTAS PELAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DO 
TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. - SMTTS – Amaury 
Hernandes - Prazo de vigência: 12 MESES

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO – EMURB

Portaria nº 015 /2021
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo de 
São José do Rio Preto - EMURB, no uso de suas atribuições 
legais resolve:

Artigo 1º - Nomear, o Sr. Ailto Catelan Junior para o cargo 
em comissão de Supervisor Administrativo.
 Artigo 2º - Exonerar, o Sr. Adenilso  Rodrigues do cargo de 
Supervisor Administrativo, restituindo-o ao cargo de origem 
de Motorista.
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação retroagindo seus efeitos a partir de 01 de Julho de 
2021, fi cando revogadas as disposições em contrário.
 
Registre-se, Publica-se e Cumpra-se.
São José do Rio Preto, 08 de Julho de 2021.
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente
EMURB

DECRETO Nº 18.959
DE 8 DE JULHO DE 2021.

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 6º da Lei nº 13.684 de 19 de 
dezembro de 2020,
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 283.234,70 
(duzentos e oitenta e três mil, duzentos e trinta e quatro re-
ais, setenta centavos), para reforço de dotação orçamentária 
a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Ficha 415 R$ 5.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
11.001.04.131.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
II – ECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 322 R$ 20.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.2001.3390.14.01 – Diárias civil
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 386 R$ 200.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
10.001.15.122.0002.1001.4490.51.01 – Obras e instalações
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 392 R$ 50.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
10.001.15.122.0002.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ES-
TRATÉGICO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 272 R$ 8.234,70
Programa 9 – Gestão Estratégica para Resultados
08.001.04.121.0009.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem da anulação parcial de dotação 
orçamentária a seguir descrita, nos termos do que dispõe o 
inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Ficha 338 R$ 5.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo

11.001.04.131.0002.2001.3390.14.01 – Diárias civil
II – ECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 191 R$ 20.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 396 R$ 250.000,00
Programa 4 – Obras de Infraestrutura Urbana
10.001.15.451.0004.1003.4490.51.01 – Obras e instalações
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ES-
TRATÉGICO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 115 R$ 8.234,70
Programa 9 – Gestão Estratégica para Resultados
08.001.04.126.0009.2013.3390.40.01 – Serviços de tecnolo-
gia da informação e comunicação-PJ
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 855.453,53 
(oitocentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e cinquen-
ta e três reais, cinquenta e três centavos), para reforço de 
dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 461 R$ 855.453,53
Programa 15 – Fomento a Cultura
15.001.13.392.0015.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente

Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 3º decorrem do superávit fi nanceiro verifi cado 
no Balanço Patrimonial do exercício de 2020, nos termos do 
que dispõe o inciso I §1º e § 2º do artigo 43, da Lei Federal 
nº 4.320/64.
Art. 5º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2021, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 8 de julho de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
MARCO ANTONIO MIRANDA DA COSTA
RESPONDENDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MU-
NICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

LEI Nº 13.766
DE 7 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Hunfrey Borges Pepino” a Avenida Projetada 08 
do Loteamento Setvalley.
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 Passa a denominar-se “Hunfrey Borges Pepino” a 
Avenida Projetada 08 do Loteamento Setvalley.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 7 de julho de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e em seguida publicada por afi -
xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

LEI Nº 13.767
DE 7 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Fabio Andrei de Oliveira Teixeira” a Rua Projeta-
da 4 do Loteamento Setvalley II.
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 Passa a denominar-se “Fabio Andrei de Oliveira Ne-
ves Teixeira” a Rua Projetada 4 do Loteamento Setvalley II. 
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 7 de julho de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e em seguida publicada por afi -
xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

LEI Nº 13.768
DE 7 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Dr. Sirio Hassem Sobrinho” a Avenida Projetada 
02 do Loteamento Setvalley III.
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 Passa a denominar-se “Dr. Sirio Hassem Sobrinho” a 
Avenida Projetada 02 do Loteamento Setvalley III. 
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 7 de julho de 
2021.
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PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e em seguida publicada por afi -
xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

LEI Nº 13.769
DE 7 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Thamy Keit Cardoso” a Rua Projetada 09 do 
Loteamento Setvalley II e, seu prolongamento, a Rua Proje-
tada 05 do Loteamento Setvalley III.
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 Passa a denominar-se “Thamy Keit Cardoso” a Rua 
Projetada 09 do Loteamento Setvalley II e, seu prolonga-
mento, a Rua Projetada 05 do Loteamento Setvalley III. 
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 7 de julho de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e em seguida publicada por afi -
xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

LEI Nº 13.770
DE 7 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Milton Mimi Marconi” a Rua Projetada 03 do 
Loteamento Setvalley II.
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 Passa a denominar-se “Milton Mimi Marconi” a Rua 
Projetada 03 do Loteamento Setvalley II.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 7 de julho de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e em seguida publicada por afi -
xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

LEI Nº 13.771
DE 7 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Sérgio Vicente Motta” a Rua Projetada 06 do 
Loteamento Setvalley II.
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 Passa a denominar-se “Sérgio Vicente Motta” a Rua 
Projetada 06 do Loteamento Setvalley II.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 7 de julho de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e em seguida publicada por afi -
xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

LEI Nº 13.772
DE 7 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Vera Lucia Buchalla” a Rua Projetada 12 do 
Loteamento Setvalley II.
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 Passa a denominar-se “Vera Lucia Buchalla” a Rua 
Projetada 12 do Loteamento Setvalley II.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 7 de julho de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e em seguida publicada por afi -
xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

LEI Nº 13.773
DE 7 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Nivaldo Antônio Simei” a Rua Projetada 02 do 
Centro Empresarial BR-153.
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 Passa a denominar-se “Nivaldo Antônio Simei” a Rua 
Projetada 02 do Centro Empresarial BR-153. 
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 7 de julho de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

LEI Nº 13.774
DE 7 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Rodolfo Floriano” a Rua Projetada 04 do Centro 
Empresarial BR-153.
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 Passa a denominar-se “Rodolfo Floriano” a Rua Pro-
jetada 04 do Centro Empresarial BR-153. 
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 7 de julho de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e em seguida publicada por afi -
xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

LEI Nº 13.775
DE 7 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Oswaldo Lopes” a Rua Projetada 05 do Centro 
Empresarial BR-153.
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 Passa a denominar-se “Oswaldo Lopes” a Rua Proje-
tada 05 do Centro Empresarial BR-153. 
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 7 de julho de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e em seguida publicada por afi -
xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

LEI Nº 13.776
DE 7 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Sérgio Ricardo Salomão Ernandes” a Rua Proje-
tada 06 do Centro Empresarial BR-153.
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 Passa a denominar-se “Sérgio Ricardo Salomão Er-
nandes” a Rua Projetada 06 do Centro Empresarial BR-153.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 7 de julho de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e em seguida publicada por afi -
xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

LEI Nº 13.777
DE 7 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Osvaldo Gonçalves Primo” a Rua Projetada 07 
do Centro Empresarial BR-153.
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 Passa a denominar-se “Osvaldo Gonçalves Primo” a 
Rua Projetada 07 do Centro Empresarial BR-153.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 7 de julho de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e em seguida publicada por afi -
xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

LEI Nº 13.778
DE 7 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Marcos Antonio Assis Salvador” a Rua Projetada 
08 do Centro Empresarial BR-153.
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 Passa a denominar-se “Marcos Antonio Assis Salva-
dor” a Rua Projetada 08 do Centro Empresarial BR-153.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-

mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 7 de julho de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e em seguida publicada por afi -
xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO 
ELETRÔNICO 48/2021.
OBJETO: Registro de preços para fornecimento de carvão 
ativado pulverizado (CAP) pré-umidifi cado para tratamento 
de água para abastecimento público.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2021
DETENTORA DA ATA: GUARAMEX COMERCIAL EIRELI
Valor total Registrado: Item 1 - R$ 528.600,00. Prazo de 
Vigência: 12 meses 
Data da Assinatura: 08.07.2021. Autoridade que assinou a 
ATA: Nicanor Batista Júnior.
S. J. Rio Preto, 08.07.2021 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2021 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO 05/2021 – PROCESSO 05/2021
Contratada: ANA CAROLINA GUIMARÃES - EPP.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execu-
ção/entrega do objeto contratual até o dia 17.09.2021. 
Data da autorização: 07.07.2021.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE PORTARIA n.º 054 de 08 de julho de 2021.
Designação de servidor para exercer a função de fi scal do 
Contrato n. 17/2020 – Concorrência n. 08/2019 – Processo 
n. 144/2019 - Contratada: MARIA SANTA LOCAÇÕES E 
OBRAS LTDA. EPP.
O SUPERINTENDENTE do SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔ-
NOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRE-
TO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar Municipal n. 130, de 24 de agosto de 2001;
RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR a servidora BRUNA F. DA SILVEIRA 
BUOSI, matrícula n. 883, ocupante do cargo de gente de 
Saneamento para exercer a função de FISCAL DO CON-
TRATO em epígrafe, fazendo jus à respectiva remuneração 
pela atividade especial, ressalvada a vedação de acúmulo 
prevista no art. 11, da LC 266/2008, e, como SUPLENTE, 
o servidor GUSTAVO FERREIRA MIRANDA, matrícula n. 
141, ocupante do cargo de Agente de Saneamento, ambas 
lotadas na Gerência de Planejamento, Projetos e Obras.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, gerando efeitos a partir do dia 1º de julho de 2021.
S. J. Rio Preto, 08.07.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

1 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 08 de julho de 2021. 

Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCO

LO 
INTERESSADO 

202115647
1 AGENCIA PROSPECTA LTDA ME 

202113065
0 ALEX HENRIQUE CRUZ 

202114535
6 ALEXANDRA APARECIDA DA COSTA 

202114125
1 COOPERATIVA DE ENSINO DE SÃO JOSE DO RIO PRETO 

202115197
7 FTC LOURENCIN ME 

202115722
8 MY TECH RIO PRETO COMERCIAL LTDA 

202115662
6 NEOWISE ADMINISTRAÇÃO EM HOTÉIS S/A 

202114455
3 THE BEST AÇAI RIO PRETO LTDA 

202115072
7 TINDIANA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 

202114527
4 

UNIÃO CENTRAL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 
SÉTIMO DIA 

Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 08 de julho de 2021. 

Relação semanal de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos 
Diversos DEFERIDOS: 
ALVARÁ HABITE-

SE 
DIVERSO

S 
INTERESSADO 

 202114444
9  ALEXANDRE MIGUEL SANTOS 

LOPES 
20211306

42   ALEXANDRE MIGUEL SANTOS 
LOPESM 

  20211550
40 AMANDA LUCIA DIAZ MIRANDA 

20211370
21   ANA CRISTINA DA SILVA 

20211339
73   ANDREIA DOS SANTOS CRUZ LOPES 

20211394
37   ANDRESSA DO NASCIMENTO 

 202114490
9  ANTONIO CARLOS DIAS 

20202910
42   

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS 
DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 
QUINTA DO GOLFE 

 202114592
0  BEATRIZ ALVES LEMOS DA SILVA 

20211334
07   BENKO BIM RP ADMINISTRADORA 

DE SERVIÇOS LTDA 
20211334

04   BENKO BIM RP ADMINISTRADORA 
DE SERVIÇOS LTDA 

 202114472
1  BIANCA APARECIDA SIMBRON DA 

ROSA 
20211327

45   BRUNO VILLAS BOAS SANTANA 

20205083
33   BUCHALLA EMPREENDIMENTO E 

PARTICIPACAO S/A 

  20211455
43 CARLOS APARECIDO RIBEIRO 

20211348
61   CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO MARINI 

  20211536 CRISTIANE BAPTISTA MICUCI 



B-11 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
09 de julho de 2021
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 202114108
7  DANIELI OLIVEIRA DOS SANTOS 

 202113357
6  DANILO DUTRA PANTANO 

20211465
83   DIEGO HENRIQUE ZAGO 

20211336
47   DONIZETI APARECIDO BIANCHI 

20211450
47 

202114505
8  EDISON ANTONIO DE SOUZA 

20211304
74   EDVALDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS 

20211480
10   ELDER JOSE DE PAULA 

 202114385
4  ELIAS NUNES DOS SANTOS 

20211303
90   ELISANGELA FERREIRA 

  20211519
66 ELLORA EMBRANELLI 

20211118
16 

202115095
3  ELPIDIO PANDIM JUNIOR 

 202111184
2  ELPIDIO PANDIM JUNIOR 

20211343
96   

EMPRESA MUNICIPAL DE 
CONSTRUÇÕES POPULARES 
EMCOP LTDA 

 202114049
8  ENIVALDO APARECIDO DA SILVA 

20211046
51   ERICA AUGUSTA CANDANCAN 

GUZELLA MACHADO 

 202111329
2  ERIKA POLYANA BALDO DE MELO 

20219778
7   ETHOS PHARMA INDUSTRIA 

FARMACEUTICA LTDA ME 
20214502

1   FABRICIO DA SILVA 

  20211382
80 FELIPE MARCON VIEIRA 

 202114583  FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA 
3 

 
3 

20211253
18   FRANCIELE CRISTINA MORAES 

  20211212
79 

G R PRADO REPRESENTAÇÕES 
LTDA ME 

 202115019
8  GABRIEL FERREIRA DA SILVA NETO 

  20211548
81 

GBRP ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS 
EIRELI 

20211046
99   GISELE CRISTINA DE SOUZA 

DATORE 
20211504

75   GLAUCIA DOS SANTOS 

  20211555
09 GLAUCIA KARIME BRAGA 

20211469
66   GRAZIANE SANTOS VAZ 

 202114113
0  GRAZIELE FERNANDA VALADÃO 

  20211519
97 GUSTAVO DE OLIVEIRA TOFOLETI 

 202114320
5  HELIO CARVALHO DOS SANTOS 

FILHO 

 202113922
5  HELITON SALOMAO LAVRANDEIRO 

20211360
32   ISABEL CRISTINA JORDÃO 

20211482
98   IVANA IARA DA SILVA 

 202112538
6  JEAN PAULO DA SILVA SANTOS 

 202030636
5 

20211147
17 JOSE IVOMAR FERREIRA 

20211330
40   JOSE PAULO DE FAVERI 

20211218
01   JOSE ROBERTO GIGLIO 

 202114296
0  JOSUE DE SOUZA ANGENENDT 

 202114936
8  JULIANO CESAR FESTUCCI 

4 
 
20211355

22   LETICIA CARDOZO DA SILVA 

 202114452
6  LETICIA ZANINI FARIAS 

 202195345  LIANA CLAUDIA MASAKI HESPANHA 

 202112257
6  LIANA CLAUDIA MASAKI HESPANHA 

 202114258
3  LOREN LIVERIO RODRIGUES 

20211227
15   LOURENÇO ROSA DE PAULA 

20211372
17   LUCAS LEANDRO CARVALHO 

FOGAÇA 

 202114853
4  LUCIANO DE OLIVEIRA 

 202110253
9  LUCIANO PUPO DE PAULA 

 202114960
7 

20211496
10 LUIS CARLOS NOVAK 

20211336
29   LUISA CLANCO LIMACHI 

20211296
74   LUIZ JOSE DA SILVA JUNIOR 

 202113887
6  MANOEL DA SILVA BESERRA JUNIOR 

  20211535
99 MANUEL SILVERIO RUFINO FILHO 

20211438
98   MARCELO FERREIRA VICENTE 

20211139
82 202138125  MARCELO LUKASAVICUS 

 202114211
1  MARCELO SURNOGNE 

  20211571
81 MARCIA GISELE LOPES 

20211308
46   MARCIO HENRIQUE BORDON 

20211334
59   MARCO ANTONIO BALDAN 

20211250
56 

202112505
9  MARCO AURELIO DE ALMEIDA 

COSTA 
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 202114537
0  MARCOS APARECIDO ZAMPOLA 

20211361
73   MARIA HELENA SALVADOR BARISAN 

20211330
99   MARINALDO RIBEIRO 

  20211408
75 MATEUS HENRIQUE MORENO PIRANI 

 202114897
9  MAX WANDERSON LOPES 

GONÇALVES 

 202114584
2  MAYARA RODRIGUES DE GODOY 

20211284
34   MAYRA CRISTINA FERNANDES 

 202113357
3 

20211335
74 MICHELLE MAMED JORDAO 

20211002
54   MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO 

 202111598
6  MURILO SIQUEIRA SILVA DIAS 

  20211546
28 NICOLAS FERREIRA FRANZIO 

20211073
98   ORME ADMINISTRAÇÃO E 

EMPREENDIMENTO LTDA 
20211153

23   OSMAR ALVES DE FREITAS 

20211334
89   PAULO HENRIQUE DE ARAUJO 

BATISTA 
20211433

58   PEDRO HENRIQUE INDAGO 
FONSECA 

20211205
08   POLACCHINI E CARTAPATTI IMOVEIS 

E ATIVOS LTDA 

 202113918
6  QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA 

20211387
70   RAFAEL ZAVATIERI NOGUEIRA 

 202113355
8  RAIMUNDO NASCIMENTO RIBEIRO 

 202114413
1  RAPHAEL RODRIGUES DA SILVA 

20211166   REGIS HENRIQUE DE OLIVEIRA 
6 

 
70 

  20211550
26 RENALDO DONIZETE GALETI 

 202198813  RENATO FERNANDES CARNEIRO DE 
OLIVEIRA 

 202112169
6  RENATO VITA GUTIERREZ 

20211031
46   RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

 202114332
3  RICARDO SCUCUGLIA RODRIGUES 

DA SILVA 

 202114670
9 

20211467
08 RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

 202114672
0 

20211467
17 RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

 202114942
9 

20211494
25 RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

20211236
34   RODRIGO CRISPIM MOREIRA 

20211267
11   RVN PARTICIPAÇÕES EIRELI 

20211496
45 

202114964
6 

20211496
51 SAMANTHA CRISTINA DE SOUZA 

20211496
49   SAMANTHA CRISTINA DE SOUZA 

 202114954
8 

20211495
43 

SANDRO APARECIDO OTTONI 
RODRIGUES 

20211277
13   SAULO TEIXEIRA LIMA FIGUEIREDO 

20211369
29   SILVANA GISELE PEGORIN DE 

CAMPOS 
20219566

2   SJP BILD DESENVOLVIMENTO 
IMONILIÁRIO 23 SPE LTDA 

20211322
96   SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA 

SILVA 
20211406

41   TAINAR STOREL ARAUJO 

20211350
87   THAIS KESTENBAUM MANGONARO 

  20211567
88 THIAGO BACCILI CURY MEGID 
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 202115109
4  VALCIR DE JESUS ANDRADE 

  20211543
68 

VARGAS SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS LTDA 

  20211570
54 VERA NASCIMENTO MARCAL 

  20211348
08 VICTOR AUGUSTO ROSA 

20211481
57   WAGNER CLAUDIO LOPES GOIS 

20211002
44   WAGNER LUIZ BRAGUIM VIEIRA 

20211434
32   WELLINGTON JOSE POLIZELLI 

Camila Ascencio Bertazzoni  
Secretaria Municipal de Obras 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 08 de julho de 2021. 

Relação semanal de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos 
Diversos INDEFERIDOS: 

ALVARÁ HABITE-
SE 

DIVERSO
S 

INTERESSADO 

 20211460
83  ADEILDO MARQUES FERREIRA 

20211431
70   ANDREY JOSE MAMED JORDÃO 

20211505
88   ANTONIO CARLOS DA SILVA BONFIM 

  20211421
50 

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE 
ENSINO SUPERIOR 

 20211593
80  BRUNO ROGERIO FERNANDES 

20211373
14 

20211376
54  C B M ADMINISTRAÇÃO DE BENS 

PROPRIOS RP EIRELI 

  20211224
44 

CCS ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS 
LTDA 

 20211459
76  CESAR AUGUSTO LEMES DO PRADO 

 20211458
44  CESAR CARVALHO RODRIGUES DA 

SILVA 
20211308

96  20211309
00 CLAUDEMIRO APARECIDO LACERDA 

 20211411
68  DEIVIS EVANDRO FERREIRA 

 20211535
82  DENIS ANTONIO ALONSO 

20211451
82   DIRMAS PEDRO NAME 

20216156
8   EDISON JOSE BRANDT 

20211216
43   EDIVAN RIBEIRO DOS SANTOS 

20211216
47   EDIVAN RIBEIRO DOS SANTOS 

  20211498
79 ELLORA CEMBRANELLI 

20211527 20215279  ERIC VINICIUS GUARIENTE STIVAL 
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97 9 
20211470

03   FABRICIO DOS SANTOS MORENO 

20211485
31   FAJ NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

20211382
75   FELIPE MARCON VIEIRA 

20211515
72   FERNANDO CERQUEIRA CANTARIN 

  20211546
10 

GBRP ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS 
EIRELI 

  20211546
12 

GBRP ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS 
EIRELI 

20211481
36   GUSTAVO DIAS PINHEIRO 

 20211379
92  GUSTAVO HENRIQUE MARCILIANO 

20211505
27 

20211505
31  IRINEU TORREGROSSA CLEMENTE 

JUNIOR 

 20211472
09  JOÃO BRAMBATI E CIA LTDA ME 

20211525
44   JOSE AILTON SILVA COSTA 

 20211548
15  JULIANO MUSTAFA CANDIDO 

20211537
19   LETICIA ORATI RAMA 

20211038
70   LUIS CESAR DA SILVA 

20211519
99   LUZIA DA SILVA BONFIM 

20211595
12   LYON HENRIQUE DE CAMARGO 

MADUREIRA 
20211421

07 
20211421

08  MARCELO SURNOGNE 

20211543
72   MARCO AURELIO PIRES 

  20211562
32 MARIA APARECIDA NEVES 

20211220
28   MARIA MADALENA ALVES GRANDE 

3 
 
20211459

83   MARIO LUIS BONOTO 

20211310
40   MARIO RENDERSON DOS REIS 

20211318
68 

20211318
72  MARYANA JARDIM DE JESUS 

20211524
42 

20211524
46 

20211524
50 MAURICIO OLIVEIRA LUCHETTA 

 20211546
64  MICHAEL FLAVIO BUSQUIM ZANINI 

  20211499
49 MRV LXXXV INCORPORAÇÕES LTDA 

20211369
12   NATHIELE MATARAZZO DOS REIS 

20211563
34   NETUNO TRANSPORTES EIRELLI 

 20211460
53  NILTON CESAR FERREIRA FIRMINO 

 20211502
88  NOEMIA ROSA GARCIA 

 20211361
41  OLI3 CONSTRUÇÕES E COMERCIO 

LTDA ME 
20211510

73   PAULO SERGIO TAVARES BECCARI 

20211518
97   PEDRO BIGARAN NETO 

20211466
12 

20211466
23  RAFAEL HENRIQUE RENESTO 

20211257
23   REGINALDO DE ALMEIDA 

GONÇALVES 

 20211362
47  RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

 20211362
75  RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

 20211398
73 

20211398
72 RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

 20211398
54  RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

 20211467
02  RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

 20211494  RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 
4 

 
93 

 20211494
52  RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

20211592
21   RODOLPHO DE FREITAS 

  20211460
48 ROGERIO MARARAZO PELICER 

20211270
58   ROSELI DATSCHUKE 

20219876
5 

20219876
7 

  SERGINIO CARNEIRO RUELA 

20219876
5   SERGINIO CARNEIRO RUELA 

20219876
7   SERGINIO CARNEIRO RUELA 

  20211276
58 SJP VITTA RESIDENCIAL 66 SPE LTDA 

20211346
09   THATIANA CRISTINA PEREIRA 

20211512
58   VANDERLEI MOROZINI JUNIOR 

20211267
09   WAGNER JOSE LOPES 

20211525
15   WASHINGTON BICOLI DE CARVALHO 

20219841
3   WILKER FERREIRA CACÃO 

Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 



B-12Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
09 de julho de 2021

Secretaria Municipal de Obras
 Notifi cação 5921/2021

        Fica notifi cada, Beatriz Rezende Lanjoni Bergamo, 
proprietária do imóvel sito à Rua Oswaldo Corrêa, quadra 
12, lote 17, Residencial Gaivota II, que em virtude de ter sido 
enviado a Notifi cação de Embargo nº 005921, datada em 
30/06/2021, assinada pelo agente fi scal de posturas Sérgio 
Coelho Lourencin, tratando de construção em desacordo 
com o projeto aprovado (acréscimo no recuo lateral ao lado 
da varanda em fase de vigas) em desacordo com a Lei de 
Zoneamento e Código de Obras e Edifi cações em vigor e/ou 
projeto aprovado, em desacordo com as Leis Municipais nº 
13.709/2021 e 649/2021 art. 352 e Lei nº 10.290/2008 – art. 
9º, sendo que foi devolvido pela Empresa de Correios e Telé-
grafos o AR BR 39155908 1 BR acusando "mudou-se”.
        Fica a presente obra a partir da publicação desta, 
embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 629,60 (seiscentos e vinte e 
nove reais e sessenta centavos) e medidas judiciais cabíveis 
para o caso.
São José do Rio Preto, 08 de julho de 2021.
Sérgio Coelho Lourencin
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Secretaria Municipal de Obras
 Notifi cação 5981/2021

        Fica notifi cado, Ivan Gonçalves Feitosa Filho, proprie-
tário do imóvel sito à Rua Pasquoalina Verona Bonvino, 
202, quadra 19, lote 12, Higienópolis, que em virtude de ter 
sido enviado a Notifi cação de Embargo nº 005981, datada 
em 31/05/2021, assinada pelo agente fi scal de posturas 
Rodrigo André Morsillo, tratando de construção por falta de 
alvará de construção (reforma com demolição e acréscimo 
em fase de cobertura – parcial)) em desacordo com a Lei de 
Zoneamento e Código de Obras e Edifi cações em vigor e/
ou projeto aprovado, em desacordo com as Leis Municipais 
nº 13.709/2021 e 649/2021 art. 352 e Lei nº 10.290/2008 – 
art. 9º, sendo que foi devolvido pela Empresa de Correios e 
Telégrafos o AR BR 39155952 9 BR acusando "não procura-
do”.
        Fica a presente obra a partir da publicação desta, 
embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 629,60 (seiscentos e vinte e 
nove reais e sessenta centavos) e medidas judiciais cabíveis 
para o caso.
São José do Rio Preto, 08 de julho de 2021.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Secretaria Municipal de Obras
 Notifi cação 6000/2021

        Fica notifi cado, Otto Carlos Cembranelli Filho, proprie-
tário do imóvel sito à Avenida Nagib Gabriel, 4418, quadra 
-, lote -, Vila Elvira, que em virtude de ter sido enviado a 
Notifi cação de Embargo nº 006000, datada em 24/06/2021, 
assinada pelo agente fi scal de posturas Rodrigo André Mor-
sillo, tratando de reforma sem o devido alvará de reforma 
(reforma com demolição e construção) em desacordo com 
a Lei de Zoneamento e Código de Obras e Edifi cações em 
vigor e/ou projeto aprovado, em desacordo com as Leis 
Municipais nº 13.709/2021 e 649/2021 art. 352 e Lei nº 
10.290/2008 – art. 9º, sendo que foi devolvido pela Empresa 
de Correios e Telégrafos o AR BR 39155909 5 BR acusando 
"mudou-se”.
        Fica a presente obra a partir da publicação desta, 
embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato 
e providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a elimina-
ção da irregularidade que originou o presente EMBARGO, 
será aplicada a multa no valor de R$ 944,40 (novecentos 
e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) e medidas 
judiciais cabíveis para o caso.
São José do Rio Preto, 08 de julho de 2021.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Secretaria Municipal de Obras
 Notifi cação 6003/2021

        Fica notifi cada, Celestina Participações e Investimen-
tos Ltda, proprietária do imóvel sito à Rua Rubião Junior, 
3358, quadra 10, lote BP/-CP/-DP/, Centro, que em virtude 
de ter sido enviado a Notifi cação de Embargo nº 006003, 
datada em 30/06/2021, assinada pelo agente fi scal de 
posturas Rodrigo André Morsillo, tratando de reforma sem o 
devido alvará de reforma (reforma com demolição e cons-
trução) em desacordo com a Lei de Zoneamento e Código 
de Obras e Edifi cações em vigor e/ou projeto aprovado, 
em desacordo com as Leis Municipais nº 13.709/2021 e 
649/2021 art. 352 e Lei nº 10.290/2008 – art. 9º, sendo que 
foi devolvido pela Empresa de Correios e Telégrafos o AR 
BR 39155903 3 BR acusando "mudou-se”.
        Fica a presente obra a partir da publicação desta, 
embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, 
será aplicada a multa no valor de R$ 944,40 (novecentos 
e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) e medidas 
judiciais cabíveis para o caso.
São José do Rio Preto, 08 de julho de 2021.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras

DECLARAÇÕES

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

 
DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 

                                                                                

 

PORTARIA Nº 6725, DE 08 DE JULHO DE 2021. 
Nomeia o senhor DIEGO BORGES LOURENÇO – Assessor de Gabinete 
de Vereador, Referência C-3, lotado no Gabinete da Vereadora Claudia 
de Giuli, a partir de 05 de julho de 2021. 
 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES. 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 
 
EXTRATO DE ADITIVO 
PROCESSO Nº 30/2021 
ADITIVO CONTRATUAL Nº 15/2021 
PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONVÊNIO Nº 01/2020 
CONTRATADA: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - RIOPRETOPREV. 
Objeto: Prorrogação por 12 (doze) meses e alteração qualitativa do objeto do 
convênio nº 01/2020, incluindo a possibilidade de realização de análise médico-pericial 
também para casos de avaliação clínica dos servidores da Câmara Municipal com 
comorbidades para verificação da gravidade em relação a Covid-19 e consequente 
afastamento do trabalho presencial, firmado com o Regime Próprio de Previdência 
Social do Município de São José do Rio Preto - RioPretoPrev, que tem como objeto 
estabelecer e regulamentar um programa de cooperação entre esta Câmara Municipal 
e a RioPretoPrev, especificamente relacionado aos benefícios de auxílio-doença e 
salário-maternidade, conforme as novas regras constitucionais e requisitos da Lei 
Complementar Municipal nº 618/20. Valor Global: R$ 1.248,00 (um mil duzentos e 
quarenta e oito reais). Vigência: 11 de agosto de 2021 a 10 de agosto de 2022. Data 
da assinatura: 05 de julho de 2021. Recursos orçamentários: nº 3390.39 – Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Base Legal: artigo 57, II, da Lei Federal nº 
8.666/93. São José do Rio Preto, 06 de julho de 2021. Ver. PEDRO ROBERTO 
GOMES Presidente da Câmara Municipal. 
 
 
 

Abertura de Pregão Eletrônico

Encontra-se aberto na Delegacia Seccional de Polícia de 
São José do Rio Preto o Pregão Eletrônico nº 04/2021, do 
Tipo Menor Preço, destinado à contratação de empresa 
para a prestação de serviços de manutenção preventiva 
(pneumáticos) do tipo alinhamento de suspensão/direção, 
balanceamento de rodas, cambagem, caster e substituição/
manutenção de pneus, destinada aos veículos ofi ciais da 
subfrota da Delegacia Seccional de Polícia de São José 
do Rio Preto e Unidades Policiais subordinadas, confor-
me especifi cações constantes do Termo de Referência 
que integra o Edital como Anexo I. A realização da ses-
são pública de abertura será no dia 03/08/2021, às 09:30 
horas, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, OC nº 
180308000012021OC00060. Fica designado como pregoei-
ro o servidor José Luiz Barboza Júnior, Delegado de Polí-
cia Assistente Seccional, certifi cado nº 3230/2021 - curso 
Pregão Eletrônico e Registro de Preços (EAD) - SCF-
S1000A/21-2, realizado na Escola de Governo do Estado de 
São Paulo - EGESP, e como equipe de apoio Edmárcio Fer-
ri, Investigador de Polícia, e Fernanda V. F. Zaqueu Furtado, 
Agente de Telecomunicações Policial.

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil 
da Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exi-
gidos no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilita-
ção de casamento:

RYAN WALACE ROCHA MAZETI e TALYTA BRAGA 
GODOY. Ele, de nacionalidade brasileira, leiturista, solteira, 
nascido em Sumaré, SP, no dia 30 de setembro de 2002, 
fi lho de MÁRCIO MAZETI e de JOYCE APARECIDA RO-
CHA. Ela, de nacionalidade brasileira, estagiária, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 04 de julho 
de 2003, fi lha de BENTO GODOY e de KARINA PEREIRA 
BRAGA GODOY. 

RAFAEL GUSTAVO DE SOUZA e MILENE ROCHA RI-
BEIRO. Ele, de nacionalidade brasileira, professor, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 25 de outu-
bro de 1983, fi lho de PAULO DONIZETI DE SOUZA e de 
ZÉLIA ROMANO DE SOUZA. Ela, de nacionalidade brasi-
leira, bióloga, solteira, nascida em Paraguaçu Paulista, SP, 
no dia 22 de outubro de 1982, fi lha de CLOVIS DA ROCHA 
RIBEIRO e de MARLENE VENENO RIBEIRO. 

MARCELO CUSTÓDIO MARCHIORO e MARIA DO CAR-
MO DA SILVA PEREIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, 
técnico de telecomunicações, solteiro, nascido em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 22 de dezembro de 1976, fi lho de 
RAIMUNDO MARCHIORO e de VALENTINA CUSTÓDIO 
MARCHIORO. Ela, de nacionalidade brasileira, vendedora 
autonoma, viúva, nascida em Vila Velha, ES, no dia 08 de 
junho de 1966, fi lha de JOÃO FRANCISCO DA SILVA e de 
SEBASTIANA CLARA DA SILVA.

MARCELO RIBEIRO DE MELO e KARINA GOMES DE 
OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, vendedor, sol-
teiro, nascido em Mirassol, SP, no dia 12 de março de 1993, 
fi lho de MOACIR DE MELO e de MARIA LUCIENE RIBEI-
RO. Ela, de nacionalidade brasileira, promotora de vendas, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 09 de agosto de 
1979, fi lha de SILVIO PEREIRA DE OLIVEIRA e de SUELI 
GOMES PEREIRA DE OLIVEIRA. 

MARCO AURÉLIO OLIVEIRA CORREIA DA SILVA e KA-
REN PRISCILA MACFADEM PICCOLI. Ele, de nacionalida-
de brasileira, advogado, divorciado, nascido em Olímpia, SP, 
no dia 16 de junho de 1986, fi lho de SALVADOR CORREIA 
DA SILVA FILHO e de MARIA RITA DE OLIVEIRA DA SILVA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, arquiteta, divorciada, nas-
cida em São José do Rio Preto, SP, no dia 05 de março de 
1985, fi lha de VALMIR EVERSON PICCOLI e de BEULAH 
JANEMARIE BAPTISTA MACFADEM PICCOLI. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 08 de julho de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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. JULIO CESAR VERRO GOMES e MÔNICA DA 
SILVA CHICARINO CAMPOS, sendo ELE fi lho de JOSÉ 
GOMES e de ODENIR VERRO e ELA fi lha de MARCIANO 
CHICARINO e de MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CHI-
CARINO;

2. NICOLAS BALDAN DA COSTA PEREIRA e LE-
TÍCIA ALVES DE SOUZA, sendo ELE fi lho de JAMES DA 
COSTA PEREIRA e de DANIELA MARIA BALDAN e ELA 
fi lha de NILTON MARCELINO DE SOUZA e de MARIA 
NEUSA ALVES DE SOUZA; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
08/07/2021.


