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A PARTIR DE QUINTA-FEIRA

Comércio abre em horários diferentes e
decreto reduz público em supermercados

Cláudio LAHOS

Entre as principais mudanças de decreto publicado hoje estão a divisão
do funcionamento dos setores econômicos não essenciais em horários
distintos – das 9h às 13h, das 10h às 14h, das 11h às 15h e das 15h às
19h - e inclusão dos centros de formação de condutores.
Pág. A3

Câmara derruba veto de
Edinho a Auxílio-Atleta
Sergio SAMPAIO

Vereadores derrubaram, por
unanimidade, o veto à proposta
do vereador Zé da Academia
(Patriota) que dispõe sobre o
pagamento do Auxílio-Atleta para
professores, técnicos e atletas
que atuam em Rio Preto.
Outro veto derrubado foi ao
projeto do vereador Paulo Pauléra
(Progressistas) que possibilita que
mães e pais garantam vaga em
creches ou escolas próximas aos
seus trabalhos. Pág. A3
Cláudio LAHOS

Movimento no Calçadão rio-pretense foi bastante intenso nesta terça-feira, segundo dia de flexibilização

Golpistas lesam três rio-pretenses
e sacam auxílios emergenciais
Pág. A5
Cláudio LAHOS

MIRASSOLÂNDIA Uma das principais avenidas da Região Norte de Rio Preto registrou, ontem, grande fluxo de veículos e consumidores. Diversos populares foram flagrados sem máscaras

Shopping Azul reabre
com horário reduzido
Pág. A2

Rio Preto tem
Sindicato quer Quatro hospitais
86% de testes adiar cobrança
de RP vão
negativos para o de nova alíquota receber repasse
novo coronavírus, previdenciária de R$ 13 mi para
informa Saúde para servidores combater vírus
Pág. A4
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Jornal

Novas regras e horários de funcionamento do comércio,
serviços e shoppings são definidos em Rio Preto
Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Novo decreto da Prefeitura
de Rio Preto definiu como
será o escalonamento dos
horários de funcionamento de
diversas atividades conforme
sua área de atuação variando
das 9h às 19h limitando-se a
4h consecutivas por dia.
Um dos objetivos deste
novo regramento é para tentar diminuir a aglomeração
de pessoas registradas nos
primeiros dias de vigência da
abertura mais ampla permitida desde a última segunda-feira (1º).
Essas alterações entram
em vigor nesta quinta-feira
(4) e as mudanças foram
baseadas em deliberações e
avaliações feitas pelo Comitê
Gestor de Enfrentamento do
Coronavírus que atenderam
ao definido pelo Plano São
Paulo para a fase 2 (Laranja).
As faixas de funcionamento serão as seguintes: das
9h às 13h, das 10h às 14h,
das 11h às 15h e das 15h
às 19h.
Supermercados – uma
novidade apresentada pela
prefeitura para tentar também
coibir as aglomerações foi a
redução da capacidade dos
supermercados que deixa de
ser 50% e passa para 30%.

“

Acirp entra
com ação para
reabertura de
salões e barbearia
Sergio SAMPAIO

A Acirp (Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto) ingressou nesta
terça-feira (2) com
ação em nome de associados dos setores
de salões de beleza e
barbearias poderem
voltar a funcionar.
A entidade alegou
que o Decreto Federal nº 10.282, de 20
de março de 2020,
após alteração promovida pelo Decreto
Federal n.º 10.344 de
11/05/2020, passou
a definir como essenciais as atividades de
salões de beleza e
barbearias.
A Acirp salienta
que as atividades de
tais setores não deveriam ser suspensas
por Decretos Estaduais ou Municipais.
Em nota, entidade
afirma que “Ao Estado
e Município caberia,
de forma suplementar
ao Decreto Federal,
apenas dispor sobre
as medidas sanitárias
preventivas, tal como
ocorreu enquanto vigente no município
a autorização para
funcionamento de tais
setores”.
Após o Decreto
Federal que definiu
como essenciais as
atividades de salões
de beleza e barbearias, a Acirp entendeu
haver fundamento jurídico para o ingressar
com ação representando seus associados do setor.
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Essas alterações entram em vigor
nesta quinta-feira (4) e as mudanças
foram baseadas em deliberações e
avaliações feitas pelo Comitê Gestor
de Enfrentamento do Coronavírus que
atenderam ao definido pelo Plano São
Paulo para a fase 2 (Laranja)

Shoppings – o funcionamento dos shoppings centers
mantém o horário de abertura
das 15h às 19h de segunda
a sexta, mas o decreto traz a
novidade de horários diferenciados aos sábados, domingos e feriados onde os centros
de compras abriram para o
atendimento ao público das
10h às 14h. Lembrando limitação continua sendo de 20%
da capacidade e seguindo
os regramentos de higiene e
segurança.
Por sua vez o Praça Shopping acabou sendo enquadrado junto com outras galerias que poderão funcionar
das 11h às 15h, também

”

seguindo os demais regramentos para o comércio em geral.
Shopping HB – o shopping
popular que fica nas proximidades do Hospital de Base e
do Ambulatório também volta
a funcionar nesta quinta, das
9h às 13h, de segunda a
sexta-feira.
Proibidos - Os salões de
beleza, barbearias e as academias continuam proibidos
na fase 2 (Laranja), mas a
Prefeitura alerta que os profissionais podem fazer o atendimento domiciliar, respeitando
as regras determinadas na
deliberação.

Autoescolas – outra novidade é que os Centros de
Formação de Condutores (Autoescolas) poderão voltar a
funcionar em horário reduzido
com até 20% de capacidade
máxima.

Consumidores foram às
compras no Calçadão
após reabertura

Cláudio LAHOS

Shopping Azul volta a
funcionar com horário reduzido
Sérgio SAMPAIO

Os permissionários do Shopping Azul devem seguir os mesmos regramentos do comércio em geral

O Shopping Azul que fica
no piso superior da rodoviária
de Rio Preto voltou às suas
atividades nesta segunda-feira (1º) cumprindo os mesmos
regramentos estabelecidos
para o comércio em geral,
podendo atender ao público
também das 9h às 13h.
O regramento de funcionamento foi definido por
uma portaria da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico que determinou que os
permissionários deverão se
limitar às suas respectivas
atividades e os funcionários
deverão conservar limpas
e desobstruídas as áreas

Será permitida a
entrada de 20%
da capacidade
do centro
comercial popular

comuns e de circulação, inclusive as vizinhas a sua loja,
sendo proibida qualquer prática ou atividade que provoque
a aglomeração de pessoas
nos corredores ou acessos a
qualquer parte do Shopping
Azul.
A entrada do local será

controlada com a aferição de
temperatura dos permissionários, auxiliares e clientes,
onde será também orientado
que as pessoas que apresentem sintomas de gripe
ou resfriado ou apresentem
temperatura superior a 37,2
Cº busquem ajuda médica.
Conforme o comércio em
geral e os shoppings será
permitida a entrada de 20%
da capacidade do centro comercial popular.
A Associação dos Vendedores Ambulantes apresentou
à Prefeitura um Plano de Reabertura responsável. Segundo
a entidade, são cerca de 300
famílias que dependem das
atividades do Shopping Azul.

Rodobens dispensa 494 e reduz salários
Sérgio SAMPAIO

A Rodobens anunciou nesta
terça-feira (2) a demissão de
494 funcionários dos quais
cerca 100 são de Rio Preto.
A empresa tem um quadro no
Brasil de 3.800 funcionários e
a decisão foi pela demissão de
13% dos colaboradores em decorrência dos desdobramentos
causados pelo Covid-19.

Segundo informações divulgadas em nota pela empresa,
os trabalhadores que permanecerem nos quadros da empresa
terão seus salários reduzidos em
25% baseados na MP (Medida
Provisória) 936.
O presidente da Rodobens,
Líbano Barroso, publicou vídeo
no youtube agradecendo a todos
os funcionários que atuam na
empresa que tem mais de 70
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anos de existência e afirmou que
foi aprovado um plano de auxílio
aos trabalhadores desligados
dentre eles o plano de saúde
que foi prorrogado por quatro
meses, uma ajuda na recolocação dos desligados - além de
um plano de treinamento digital
oferecendo diversas ferramentas para os ex-colaboradores.
Dentre elas o fornecimento de
notebook e um pacote de inter-

net por três meses.
Segundo Eduardo Cardoso,
presidente do SEAAC Rio Preto, sindicato que representa
os trabalhadores, a entidade
lamenta a decisão e está à disposição dos trabalhadores que
permaneceram e dos que foram
demitidos pela empresa.
“Vamos exercer nosso papel como sindicato”, salientou
Cardoso.
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Só mato

Ciência, sim!
O coronavírus não coloca em risco só a saúde do
povo, mas também a carreira dos governantes de plantão. Até agora não dá para prever o que irá acontecer
no processo eleitoral em outubro. O governador João
Doria (PSDB) é achincalhado na rede social por causa
das medidas restritivas, a fim de evitar a propagação
do vírus. Edinho Araújo (MDB) também sofre pressão
do setor econômico. Cada segmento defende seus interesses e pressiona para que tudo seja liberado. Neste
caso, a política não resolve. A ciência, sim!

Tenebroso
Pesquisas internas mostravam que Edinho Araújo
estava com a reeleição garantida. Aí chegou o vírus
com uma letalidade até então desconhecida, tudo ficou
tenebroso. O que fazer? Agradar todo mundo e deixar a
covid-19 dizimar a população? Como a ciência diz que o
isolamento social é a medida mais segura para proteger
a vida, político sensato segue a orientação dos especialistas. Mais da metade do povo não cumpriu à risca
a decisão para barrar o vírus. Agora, se a flexibilização
não der certo, volta à estaca zero?

Na rede
Marco Rillo (Psol), Jean Charles e Cláudia Giuli, ambos
do MDB, Renato Pupo (PSDB), Pedro Roberto Gomes
(Patriota) e Márcia Caldas (DEM), que votaram contra a
moção de repúdio ao governador João Doria por causa
da quarentena, estão sendo achincalhados na rede social. O vereador Rillo diz que voltou contra porque Doria
segue a orientação da Organização Mundial da Saúde
e culpou o autor da moção, Anderson Branco (PL), pelo
post que denigre a imagem dos seis na rede social. “A
vida acima de tudo”, justificou.

Anderson Branco negou
que é o autor do post com
fotos dos vereadores que
votaram contra a moção
de repúdio ao Doria. Na
moção, Branco defendia a
liberação de salões de beleza e das academias das
medidas restritivas: “Se
não quer se expor, deixe
o cargo e fique em casa,
agora, alguém fez e não é
fake news”. Por ter visitado
o Cemitério da Vila Formosa, em São Paulo, diz ser
perseguido pelos membros
da Comissão da Saúde. “Eu
vou voltar lá (cemitério)
para mostrar que não tem
ninguém enterrado, é só
mato”, esbravejou.

São José do Rio Preto, quarta-feira
03 de junho de 2020

Incluídas
As autoescolas não haviam sido incluídas pelo
governo na flexibilização
das medidas restritivas que
entraram em vigor na última
segunda-feira. Para incluir a
categoria no plano com o objetivo de retomar as atividades, Jorge Menezes (DEM) se
reuniu com o prefeito Edinho
Araújo (MDB) para analisar a
reivindicação. O procurador-geral Adílson Vedroni constatou que a categoria pode
retomar as atividades, o que
foi autorizado pelo prefeito.
O vereador informou que são
27 autoescolas. “Graças a
Deus, deu certo”, diz.

Sem proteção

Auxílio
O governo estadual liberou R$ 13,6 milhões aos hospitais de Rio Preto para o
enfrentamento à covid-19. O auxílio emergencial vai beneficiar o Hospital de Base,
Beneficência Portuguesa, Bezerra de Menezes e Santa Casa de Misericórdia. A informação é do deputado estadual Itamar Borges (MDB), que fez tratativas junto aos órgãos
competentes para que o recurso financeiro fosse liberado aos hospitais da cidade.
“Essas entidades lutam para prestar um serviço de máxima qualidade, especialmente
neste momento”, frisou.

Fase 3
Os vereadores aprovaram na sessão de ontem requerimentos que reivindicam ao
governo do Estado para autorizar Rio Preto incluir, no plano de flexibilização, salões de
beleza e das academias com o intuito de retomarem suas atividades. Os requerimentos de Jorge Menezes (DEM) e de Celso Peixão (MDB) pedem para que a cidade seja
elevada da fase 2, para a fase 3. Apesar disso, Menezes declarou que dificilmente o
govenador vai analisar a reivindicação dos vereadores. Renato Pupo (PSDB) acredita
que sim. A conferir...

Representantes dos agentes
comunitários de saúde afirmaram que até agora os profissionais da categoria não receberam equipamentos de proteção
individual (EPIs) em quantidade
suficiente para fazer os atendimentos nos municípios do país.
Eles participaram de audiência
virtual da comissão externa da
Câmara Federal, que acompanha as ações relativas ao coronavírus. Os 400 mil agentes
comunitários são pagos pelo
governo federal para atuarem
junto às famílias mais vulneráveis na prevenção de doenças e
promoção da saúde.

SESSÃO

Vetos a projeto do Auxílio-Atleta e vagas em
creches são derrubados por unanimidade
Sérgio SAMPAIO

Dois vetos que estavam
na ordem do dia da sessão
ordinária desta terça-feira (2)
da Câmara de Rio Preto foram
derrubados por unanimidade
pelos vereadores.
O primeiro veto derrubado
foi ao projeto do vereador Paulo Pauléra (Progressistas) que
possibilita que mães e pais
trabalhadores possam garantir
uma vaga em creche ou escola
infantil em unidades de ensino que estejam próximas aos
seus trabalho.
Segundo o vereador Pauléra, a proposta pode ser
atendida, pois teria conversa
com técnicos da Educação sobre essa necessidade, outros
vereadores se posicionaram
também favoráveis e salientaram a importância dessa nova
possibilidade.
“Seria uma segunda opção
se não houver vagas próximas
à residência da pessoa pode
ser próxima ao emprego”,
frisou o progressista.

SAÚDE
Divulgação

O outro veto derrubado envolve a proposta do vereador
Zé da Academia (Patriota) que
dispõe sobre o pagamento do
Auxílio-Atleta para os profissionais: professores, técnicos e atletas que atuam em
Rio Preto. Uma emenda que
consta no projeto possibilita a
realização de aulas online.
O vereador autor disse que
em outros municípios esses
profissionais não deixaram
de receber o auxílio mesmo
durante da pandemia.
Um grupo de atletas, professores e técnicos acompanhou do lado de fora da
Câmara toda a sessão até o
momento da votação e derrubada de veto. Segundo vários
manifestantes, cerca de 70%
das pessoas têm apenas este
emprego e precisam deste
ganho para sobreviver. Ao todo,
são cerca de 230 pessoas
entre professores, atletas e
técnicos.
Sessão – dos projetos

Vereadores derrubaram dois vetos do prefeito Edinho Araújo na sessão desta terça

de lombadas eletrônicas nos
locais onde existem radares
e outro do vereador Pedro
Roberto (Patriota) que declara
utilidade pública Associação
Rio-pretense Católica, dois

outros projetos tiveram pedido
de vista por seus autores e
projeto de resolução da Mesa
Diretora que institui a Medalha
do Mérito Esportivo foi aprovada pelo mérito também.

Sindicato dos
Servidores quer
adiamento da
cobrança na nova
alíquota previdenciária
Sérgio SAMPAIO

O Sindicato dos Servidores
de Rio Preto encaminhou nesta
terça-feira (2) um oficio para o
prefeito Edinho Araújo (MDB)
para que o início da cobrança
da nova alíquota previdência
dos servidores estatutários seja
adiada.
Segundo Sanny Lima Braga,
presidente do sindicato, o pedido foi um contraponto ao congelamento de salários e benefícios
definidos pela Lei Complementar
Federal 173/2020 aprovada em
decorrência da pandemia do
Covid-19 que impede o reajuste
salarial e a concessão de direitos aos servidores até dezembro
de 2021.
A sindicalista salientou que
espera que o prefeito seja sensível com essa situação e suspenda o aumento da alíquota
dos servidores estatutários que
contribuem para a Riopretoprev.
“Esperamos que o prefeito
atenda o nosso pedido e adie
a aumento para 14%, isso porque todos os servidores serão
prejudicados com esse aumento
do desconto pelo momento que
estamos vivendo e ainda vamos
viver nos próximos meses”, destacou Sanny.
O mesmo documento foi
encaminhado à Câmara Municipal para que os vereadores
possam encampar esse pedido
de adiamento.

Hospitais de Rio Preto recebem mais de MP de Mirassol decide que Sanessol pode
continua prestando serviços à Prefeitura
R$ 13 milhões para combate ao Covid
Sérgio SAMPAIO

Deputado Itamar Borges

Sergio SAMPAIO

que contavam na pauta de
votação dois projetos de lei
tiveram o mérito aprovado.
Um deles de autoria do vereador Jean Dornelas (MDB)
que dispõe sobre a instalação

A-3

O deputado estadual Itamar
Borges (MDB), que coordena a
Frente Parlamentar das Santas
Casas e Hospitais Filantrópicos
da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo)
destacou nesta terça-feira (2) a
liberação do auxílio emergencial
de R$ 13.641.217,42 que será
destinado a quatro hospitais de
Rio Preto.
Segundo o emedebista, a
luta foi feita em conjunto com
a Confederação das Santas
Casas e Hospitais Filantrópicos,
da Frente das Santas Casas
Federal, junto com a Frente

Parlamentar Estadual, e da
Fehosp (Federação das Santas
Casas e Hospitais Beneficentes
do Estado de São Paulo).
Na divisão dos recursos:
Hospital de Base iria receber
R$ 8.717.101,73; Santa Casa
de Rio Preto R$2.843.083,00;
Hospital Bezerra de Menezes
R$ 1.835.314,87 e Beneficência Portuguesa R$ 245.717,82.
O recurso é destinado pela
União às santas casas e hospitais filantrópicos, sem fins
lucrativos, que participam de
forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), para
atuação coordenada no combate à pandemia da Covid-19.

“A Santa Casa e os hospitais
de Rio Preto recebem pacientes
de toda a região. Todos nós
sabemos da luta que essas
entidades têm para prestar um
serviço de máxima qualidade e
fazer frente as suas despesas,
especialmente neste momento.
Em abril, participei de reunião
com gestores do HB e da Santa
Casa e o deputado Geninho
Zuliani, onde falamos sobre
trabalho e ações para auxiliar
as unidades hospitalares do
município no enfrentamento
ao novo coronavírus. Seguimos,
juntos, em busca de melhorias
para Rio Preto e região”, finalizou Itamar.

Da REDAÇÃO

O promotor de justiça de
Mirassol, Hérico William Alves
Destéfani, determinou por meio
de despacho feito nesta segunda-feira (1º) parecer favorável
para o Mandado de Segurança
impetrado pela Sanessol contra
a Câmara Municipal de Mirassol
em relação ao Decreto Municipal
n.º 215, de dezembro de 2019,
que determinava a suspenção
do contrato da empresa com a
Prefeitura de Mirassol.
Em um trecho do despacho
“assim, analisando os autos,
constatam-se inúmeras irregularidades aptas a macular o ato

impugnado expedido pela autoridade dita coatora, autorizando-se, portanto, a intervenção
do Poder Judiciário [...]. Trata-se
de Decreto Legislativo que, de
maneira singela, não observando
inúmeros preceitos e princípios
do Direito Administrativo”.
Segundo Antonio Hercules Neto, diretor operacional a
Sanessol, a empresa fez tudo
dentro da legitimidade com
a Prefeitura para investir nos
serviços de agua e esgoto de
Mirassol.
“Todos os compromissos assumidos estão sendo cumpridos
com ética, profissionalismo e
comprometimento”, frisou Neto.
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A pandemia da insônia e da sobrecarga
do coração em tempos de Covid-19
O nível de estresse emocional tem atingido número
significativo de pessoas neste
período de pandemia pela
Covid-19. Esta labilidade emocional tem se manifestado sob
a forma de repercussões digestivas, cutâneas, cardíacas
e, destacadamente, insônia.
Embora a pandemia pela
Covid-19 ainda esteja ativa,
começamos a identificar outro
tipo de pandemia que está
se sobrepondo - a pandemia
da insônia e da sobrecarga
cardíaca.
O sono noturno representa o período de descanso de
nosso cérebro, em conjunto
com o arrefecimento natural
de nossas funções orgânicas.
Durante a madrugada, nosso
metabolismo diminui, as reações químicas orgânicas são
mais lentas e, como consequência, alguns sinais vitais,
como a pressão arterial e a
frequência cardíaca, estabilizam-se em níveis mais baixos.
A observação da frequência
cardíaca, durante o período do
sono noturno, representa um
dos parâmetros mais fidedignos no que tange a redução
fisiológica do metabolismo
corpóreo. Para exemplificar,
uma pessoa saudável, com
boas condições gerais, apresenta ao repouso, durante
o dia, batimentos cardíacos

variando de 60 a 80. Esta mesma pessoa, durante o período
de sono noturno, apresentará
batimentos cardíacos variando
entre 40 e 45, sem nenhuma
repercussão ou sintoma associado.
Como já assinalado, a pandemia da Covid-19 tem acarretado diversas modificações no
ritmo biológico de nosso corpo.
A insônia tem acometido grande
quantidade de pessoas neste
momento difícil do Brasil e do
mundo. As pessoas não têm
conseguido desvincular-se da
tensão diurna, das preocupações financeiras, do temor de
uma eventual contaminação, e
isto se traduz em horas irregulares de sono, horas insuficientes
e sobressaltadas.
Da mesma forma que nosso
cérebro precisa de descanso e
o sono tem a função de prover
este relaxamento, o coração
humano requer período de 6 a 8
horas para se recuperar do trabalho intenso diurno e recarregar suas energias. Neste período
de 6 a 8 horas de sono noturno,
desde que haja tranquilidade no
sono, o coração humano recarrega suas energias, trabalhando
com níveis de pressão arterial e
frequência cardíaca mais baixos.
Quando uma pessoa enfrenta muitas noites de insônia, os
níveis de pressão arterial e de
frequência cardíaca permane-

“

QUANDO UMA PESSOA ENFRENTA MUITAS NOITES DE INSÔNIA, OS NÍVEIS
DE PRESSÃO ARTERIAL E DE FREQUÊNCIA CARDÍACA PERMANECEM COMPATÍVEIS
COM O PERÍODO DIURNO OU ATÉ MESMO ATINGEM PATAMARES MAIS ELEVADOS,
GERANDO SOBRECARGA GLOBAL DO CORAÇÃO

cem compatíveis com o período
diurno ou até mesmo atingem
patamares mais elevados, gerando sobrecarga global do
coração.
Muitos dias ou até meses
de insônia desencadeiam alterações na estrutura e na função
cardíaca. Do ponto de vista
estrutural, ocorre aumento do
tamanho do coração e muito
frequentemente hipertrofia do
miocárdio. Como resultado desta nova conformação estrutural,
aumenta a chance de ocorrer
arritmia cardíaca e disfunção
de valvas cardíacas, além do
risco aumentado para infarto
do coração, derrame cerebral e
insuficiência cardíaca.
Da mesma forma que estamos adotando medidas de
prevenção e restrição para evitar
a contaminação pela Covid-19,
temos de criar um protocolo de
condutas para garantir a qualidade do sono noturno e, dessa
forma, preservar nossa saúde
cardiovascular.

Para isto, devemos começar
por medidas não farmacológicas, como dar preferência aos
alimentos de fácil digestão e
bebidas naturais no período
noturno, evitando excesso de
bebidas com cafeína, bebidas
alcoólicas e bebidas gasosas.
Sopas em geral e alimentos pastosos devem ser mais empregados nas refeições noturnas.
Também recomenda-se não
dedicar as horas noturnas aos
filmes de terror e muita tensão,
dando preferência às músicas
mais leves e bons livros.
Não sendo suficientes as
medidas não farmacológicas,
deve-se, sob supervisão médica,
utilizar medicamentos que possam reordenar o sono noturno
e, indiretamente, permitir que
nosso coração possa recarregar
efetivamente suas energias,
evitando crises hipertensivas e
arritmias cardíacas durante a
madrugada.
Umas das ‘vacinas’ para a
pandemia da insônia e da so-

ATUALIZAÇÃO DE DADOS

Em Rio Preto, 86% dos testes
de Covid-19 são negativos

Vinicius LIMA

A Secretaria de Saúde de
Rio Preto atualizou os casos de
coronavírus no município nesta
terça-feira (2). Foram 28 novos
casos confirmados, totalizando
731 até o momento. O município também tem 275 curados
(37% dos casos) e 23 óbitos
registrados (3%). Além disso, a
cidade já realizou 5.564 testes,
sendo que 86% deram negativo
para Covid-19.
Com relação aos casos de
Síndrome Respiratória Gripal
(SRAG), 99 pacientes estão
internados, sendo 63 na enfermaria e 36 na UTI. O coeficiente
de incidência é de 158 casos
para cada 100 mil habitantes.
Durante a live, a gerente
da Vigilância Epidemiológica
Andreia Negri voltou a pedir
para que a população evite sair
de casa quando for possível.

Divulgação

condições econômicas que elas
possam ter”, explicou.
De acordo com ela, o município ainda tem um índice aceitável de leitos disponíveis, mas
a tendência é que a demanda
aumente com a flexibilização do
comércio.
Cobertura vacinal

”

Divulgação

brecarga cardíaca, em tempos
de Covid-19, é modificar os
hábitos alimentares e comportamentais, visando obter horas de
sono noturno reparador e revitalizador. Todos nós precisamos
estar atentos a esta demanda
para, assim, evitar problemas
cardiovasculares futuros.

*Edmo Atique Gabriel
- Cardiologista com especialização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de
Nutrologia e Longevidade e
coordenador da Faculdade
de Medicina da Unilago.
www.drgabrielcardio.
com.br

MONITORAMENTO

Isolamento social na
cidade é de 43%

O Sistema de Monitoramento
Inteligente (SIMI-SP) do Governo
de São Paulo revelou que o isolamento social em Rio Preto foi
de 43% nesta segunda-feira (1).
A média no Estado de São Paulo
foi de 47%.
Questionado se a taxa no município não teria sido menor por
conta da reabertura do comércio,
assessoria do Estado respondeu
por meio de nota.
“No caso da cidade de São
José do Rio Preto, o ideal é comparar segunda-feira com segunda-feira. Assim, na segunda-feira
dia 18/5, o índice foi de 44%;
na segunda-feira dia 25/5 foi de
47% (é bom lembrar que este
dia foi um feriado) e, finalmente,
na segunda-feira dia 1/6 foi de
43%. Houve uma redução do
isolamento considerando os três
dias, no entanto é necessário um

período mais longo para predizer
uma redução consistente”.
A central de inteligência analisa os dados de telefonia móvel
para indicar tendências de deslocamento e apontar a eficácia das
medidas de isolamento social.
Com isso, é possível apontar
em quais regiões a adesão à
quarentena é maior e em quais
as campanhas de conscientização precisam ser intensificadas,
inclusive com apoio das prefeituras.
O sistema é atualizado diariamente para incluir informações
de municípios e pode ser acessado no site http://www.saopaulo.
sp.gov.br/coronavirus/isolamento.
O SIMI-SP é viabilizado por
meio de acordo com as operadoras de telefonia Vivo, Claro,
Oi e TIM para que o Governo
de São Paulo possa consultar
informações agregadas sobre
deslocamento no Estado.

Vinicius LIMA

“Estamos muito preocupados
com a situação que vimos
ontem (1/6). A gente sabe
que é muito importante que a

economia retome. A Secretaria
de Saúde está o tempo todo
tentando conciliar a saúde da
população com as melhores

Rio Preto está próximo de
atingir a meta da cobertura
vacinal na campanha contra
a Influenza. Até o momento,
foram mais de 100 mil pessoas
vacinadas, tendo atingido 86%
da cobertura. A meta é atingir
os 90%.
Idosos e trabalhadores da
saúde já ultrapassaram esta
meta. Já crianças, gestantes,
puérperas e adultos de 55 a
59 anos estão com aproximadamente metade da cobertura.

Fiesp entrega protetores de
máscaras para Funfarme

Mirassol confirma
mais três casos
de coronavírus

Balcão de Empregos tem
crescimento expressivo
na oferta de vagas

Rua Jorge Tibiriçá
é liberada no
Calçadão

Vendas para festas
juninas devem ser menores
nos supermercados

A Vigilância Epidemiológica
do Departamento de Saúde informou que foram confirmados
os 29º, 30º e 31º casos positivos de Covid-19 em Mirassol.
O 29º caso é um homem de
23 anos, profissional de saúde,
que mora em Mirassol, mas
trabalha em São José do Rio
Preto. Ele cumpre quarentena
em casa.
O 30º caso é uma mulher de
36 anos, que mora em Mirassol,
mas trabalha em Rio Preto. Ela
cumpre quarentena domiciliar.
O 31º caso é uma mulher de
65 anos, que está internada na
UTI do Hospital de Base.
Com mais esses três casos
positivos, o município contabiliza 323 notificações, 31
positivos, 254 negativos e 38
aguardando resultado.

Esta terça-feira (2) começou mais
animadora para trabalhadores em
busca de emprego, pois o Balcão de
Empregos da Prefeitura de Rio Preto
está com 160 oportunidades em
diversas áreas de atuação e níveis
de formação.
O número reflete aumento de
quase cem vagas em relação às
últimas semanas, desde o início da
adoção de medidas de enfrentamento
ao coronavírus, que exigiram o distanciamento social e acarretaram desaceleração das atividades econômicas.
“Acreditamos que esse crescimento de vagas ofertadas seja um
reflexo da retomada gradativa das
atividades em setores como comércio
e serviço, mas também a abertura
para novos modelos de trabalho,
como o teletrabalho ou home office”,
comenta o secretário do Trabalho,
Edemilson Favaron.

O trânsito na rua Jorge Tibiriçá,
na altura do Calçadão, foi liberado
nesta semana após a conclusão
da revitalização no local. As obras
estão sendo realizadas desde o fim
de fevereiro, com a manutenção
das redes de água e esgoto.
Nesta nova etapa serão implementados 3,8 mil metros de tubo
PVC nas redes de água e esgoto,
outros 2,1 mil metros de tubo para
drenagem, 6.700m² de área para
o passeio feito à base de concreto,
outros 3.800m² de piso intertravado e mais 1.550m² de pavimento
asfáltico em toda a região central.
A Constroeste foi a empresa vencedora da licitação. O
investimento total será de R$
5.119.631,03, por meio do Finisa,
da Caixa Econômica Federal. Toda
a obra está prevista para terminar
em dezembro.

A Associação Paulista de Supermercados (APAS) realizou uma pesquisa com seus associados para avaliar
como a pandemia da Covid-19 está
impactando o mês de junho - época
tradicionalmente boa para o comércio
varejista alimentar.
A projeção será um crescimento
médio de 0,6% no Estado de São
Paulo – terão crescimento acima da
média a Grande SP, as regiões de
Bauru (1,5%), Marília (1,5%), Ribeirão
Preto (0,7%) e São José do Rio Preto
(2,6%). Em 2019, o resultado para
o mês de junho foi um crescimento
de 3,7%.
Para o presidente da APAS, Ronaldo dos Santos, a queda se deve
principalmente a “não realização de
eventos juninos devido a orientação
de se evitar aglomerações e a falta de
procura dos restaurantes para oferecer
doces e produtos típicos aos clientes”.

Da REDAÇÃO

Com peças criadas atendendo
a todas as determinações estabelecidas pelo Hospital de Base (HB), a
Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo (Fiesp) entrega nesta
quarta-feira, 3, às 9h, 2 mil protetores de máscaras, os chamados
‘face shield’, para o Complexo Funfarme, que engloba, além do HB, o
Hospital da Criança e Maternidade
(HCM) e outras unidades. No total,
serão 4,5 mil equipamentos em prol
dos profissionais de saúde.
Diante da crescente demanda
por Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) para os profissionais de saúde, a Fiesp se colocou
à disposição, com sua mão de
obra e insumos, para a produção
dos protetores dentro de todas as

A cidade já realizou 5.564 testes para o novo coronavírus

especificações que o Hospital de
Base buscava.
“Nós precisávamos buscar
uma forma de agilizar a produção.
Era uma questão de urgência. Foi
quando buscamos a ajuda do Senai
de São Bernardo do Campo. Com a
autorização e o envolvimento direto
do presidente da Fiesp, Paulo Skaf,
o centro de usinagem da unidade
desenvolveu um molde em aço que
serve como base para a criação dos
protetores usando uma máquina
injetora que temos nas nossas escolas”, conta Liszt Abdala, dirigente
regional da Federação.
As máquinas têm a capacidade de entregar entre 400 e 500
equipamentos por dia. Já quanto
à matéria-prima para a produção,
o Senai contou com a doação de
indústrias privadas.

São José do Rio Preto, quarta-feira
03 de junho de 2020
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Três rio-pretenses têm auxílios
emergenciais sacados por golpistas
Divulgação

Daniele JAMMAL
redacao@dhoje.com.br

Nas últimas 24 horas,
a Polícia Civil de Rio Preto
registrou três furtos do auxílio emergencial do governo
federal por causa da pandemia do novo coronavírus. A
mais recente das vítimas é
um vendedor, de 21 anos,
morador no Jaguaré.
A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes
nesta segunda-feira. Segundo ele, golpistas sacaram a segunda parcela no
valor de R$ 600 que foi
depositada na sua conta
poupança.
Depois de receber a
primeira parcela do auxílio
emergencial do governo
federal, no valor de R$ 600,
uma dona de casa, de 54
anos, moradora no bairro Solidariedade, em Rio
Preto, teve a segunda cota
usada por um estelionatário
para pagar um boleto.
A fraude aconteceu no
último dia 22, mas a vítima só descobriu nesta
segunda-feira, ao procurar
a agência da Caixa Econômica Federal na rua Bernardino de Campos, na Vila
São Pedro.
Conforme o registro policial, a rio-pretense tem
apenas conta virtual no
banco.
Uma auxiliar operacional, de 39 anos, moradora
na Vila Ipiranga, em Rio
Preto, teve os R$ 1,2 mil
do auxílio emergencial do
governo federal sacado por
um estelionatário.

O 2º DP de Rio Preto vai
investigar uma denúncia de
estelionato registrada nesta
segunda-feira no Plantão local.
Segundo a vítima, um mecânico, de 30 anos, residente
na Boa Vista, no dia 14 de abril
sua esposa efetuou o pagamento de um boleto no valor
de R$ 511,30 para pagar uma
parcela junto a uma financeira.
Conforme o registro policial,
a mulher solicitou o documento
por aplicativo, cujo número do
telefone viu em um site falso
em nome da empresa.
Há uma semana, a financeira passou a cobrar a prestação
e o casal descobriu que havia
sido enganado. Até o fechamento desta matéria, não havia
pistas sobre os golpistas. DJ

Uma modalidade de golpe
que vem crescendo em
Rio Preto é a do saque do
benefício pago pelo governo federal para ajudar
trabalhadores durante a
pandemia

Segundo relato da vítima
na Central de Flagrantes,
ao ir até sua agência na
avenida Danilo Galeazzi
descobriu que desconhecido havia furtado o dinheiro,
tendo feito o saque em
outra unidade da Caixa
Econômica Federal.
O boletim de ocorrência
de furto foi registrado nesta
segunda-feira, mas o saque
teria ocorrido às 7h42 do
último sábado.
Golpes desta natureza
estão se multiplicando na
cidade e a polícia tenta esclarecer como as quadrilhas
estão agindo.
Até o fechamento desta
matéria, não havia pistas
sobre a identidade de nenhum dos autores dos três
golpes.

QUADRILHAS ESPECIALIZADAS

PM orienta população contra estelionatários
Vinicius LIMA

Durante a pandemia,
muitos estelionatários estão
aproveitando a situação para
aplicar golpes. Desde a quarentena, a maioria das pessoas passou a comprar online,
o que favoreceu a atuação
desses criminosos, que muitas vezes agem pela internet.
Um dos golpes mais recorrentes é relacionado ao
auxílio emergencial. Uma das
vítimas, que preferiu não ser
identificada, afirmou ao tentar

sacar os R$ 600 descobriu
que o saldo estava zerado.
Depois, descobriu que o dinheiro havia sido retirado em
Diadema.
Outro homem também Rio
Preto passou pela mesma
situação e descobriu que o
dinheiro havia sido sacado em
Águas de Lindas, em Goiás.
A polícia ainda investiga
estes casos. Procurado pela
reportagem, a Caixa não se
manifestou sobre o assunto.
“Geralmente nesses casos os criminosos utilizam

os dados pessoais das vítimas para conseguir realizar
o golpe. Esses crimes são
difíceis de investigar, pois
os infratores são preparados
para desaparecer depois
de cometê-los”, afirmou o
tenente da Polícia Militar,
Claudio Luciano Ziroldo.
O oficial também comentou sobre os tipos de golpes
mais comuns. “Muitas vezes
o estelionatário liga dizendo
que sequestrou o filho ou se
passando por um parente
da vítima pedindo dinheiro

SEM PISTAS

NA FRENTE DE CEMITÉRIO

Aposentado cai no ‘golpe
Ajudante de pintor é golpeado em perna ao
do motoboy’ e tem
tentar entregar roupas para moradores de rua
prejuízo de R$ 2,6 mil

Daniele JAMMAL

Residente no bairro Santa
Clara, um ajudante de pintor,
de 48 anos, juntou roupas de
frio e foi levar para moradores de rua que ficam na rua
José Bonifácio, em frente ao
Cemitério da Ressurreição, na
Vila Ercília.
Antes mesmo de começar
a entregar os agasalhos, por
volta das 19h50 desta segunda-feira, um desconhecido
negro, armado com uma faca
do tipo ‘serrinha’ de cozinha,
golpeou N.G.P. em uma das
pernas.
Os andarilhos, ao verem
a agressão, foram embora.
A vítima sentou-se em um
ponto de ônibus existente no
local. Populares acionaram o
Resgate que levou o ferido até

Divulgação

Daniele JAMMAL

Após facada, vítima foi socorrida até a UPA Tangará
a UPA Tangará.
A PM esteve no local e
conversou com a vítima, que
apresentava sinais de embria-

PANDEMIA

guez. Caso registrado como
lesão corporal segue sendo
investigado pelo 7º DP rio-pretense.

Um idoso, de 65 anos,
morador no Jardim Planalto, em Rio Preto, é
a mais nova vítima de
estelionato na fraude conhecida como ‘golpe do
motoboy’.
Ele entregou o seu
cartão bancário para um
criminoso, acreditando
que era funcionário de
sua agência e iria destruir
o objeto, supostamente
usado em compras não
autorizadas.
O crime teria ocorrido
no dia 30 de abril, mas
só foi registrado nesta segunda-feira, na Central de

O Ministério da Educação
(MEC) homologou parcialmente as
diretrizes definidas pelo Conselho
Nacional de Educação (CNE) para
orientar escolas e instituições de
ensino durante e após a pandemia
do novo coronavírus.
O parecer, emitido anteontem
(1º), permite que atividades não
presenciais sejam contadas no
calendário do ano letivo, para
cumprir a carga horária mínima
obrigatória. Isso vale para todas
as etapas de ensino, desde a
educação infantil. A homologação
foi publicada no Diário Oficial da
União.
O parecer foi aprovado pelo
Conselho no dia 28 de abril.

Conselhos estaduais e municipais
de Educação poderão ainda definir
como cada localidade seguirá as
orientações. As decisões finais
sobre como ficará o calendário
escolar deste ano caberão a estados, municípios, às instituições
de ensino superior e às escolas
privadas.
No Brasil, escolas e universidades estão com as aulas presenciais
suspensas para evitar a transmissão do vírus causador da covid-19.
O parecer do MEC sugere que as
redes de ensino busquem alternativas para minimizar a necessidade
de reposição presencial de dias
letivos, a fim de permitir que seja
mantido um fluxo de atividades escolares aos estudantes enquanto
durar a situação de emergência.

Da REDAÇÃO

Os candidatos inscritos no
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 que ainda não
efetuaram o pagamento da taxa
de inscrição terão mais prazo
para fazer o pagamento. A informação é do Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep),
responsável pelo certame.
Para isso, o candidato deverá
acessar a Página do Participante
e gerar um novo boleto, que será
disponibilizado com vencimento em 10 de junho. Os novos
boletos estarão disponíveis a
partir desta quarta-feira (3). Os
boletos gerados anteriormente

Flagrantes rio-pretense.
Segundo o aposentado, ele recebeu uma
ligação de uma mulher
que se identificou como
funcionária do Bradesco
e que informou que desconhecidos tinham feito
compras em seu nome.
Após a entrega do cartão para o motoboy, o idoso recebeu mensagens
em seu celular comunicando três compras nos
valores de R$ 900, R$
1,3 mil e R$ 400.
Investigações do caso
estão por conta do 4º
DP local. Não há pistas,
até o momento, sobre a
quadrilha.

emprestado. O importante
é manter calma e confirmar
com o filho ou outro parente
se o que pessoa está falando no telefone procede”,
afirmou.
Outra recomendação é
para que a população evite passar dados pessoais.
“Alguns ligam falando que
houve problema com o pagamento de uma determinada
conta e que precisam da senha do cartão. Jamais passe
esse tipo de informação”,
comentou Ziroldo.

Soldador paga
boleto e cai em
‘golpe do site falso’
Daniele JAMMAL

Morador do Jardim Planalto,
em Rio Preto, um soldador, de
32 anos, caiu no ‘golpe do site
falso’ do Magazine Luiza.
Ele viu uma propaganda
no Facebook de um celular
da marca Samsung, com dois
chips, por R$ 300, clicou no link
e imprimiu o boleto. O mesmo
aparelho custa no mercado em
torno de R$ 1,4 mil.
Após pagar no último dia
25 de maio ficou esperando a
entrega do produto. No último
sábado, ligou para uma loja da
rede e descobriu que os boletos
da empresa são emitidos pelo
Banco Bradesco e não pelo Santander, como o documento da
vítima, e que o primeiro número
do pedido sempre começa com
8 e não com 2, como foi gerado
pelo golpista.
A atendente orientou o soldador a registrar um boletim de
ocorrência de estelionato e ele
procurou a Central de Flagrantes
nesta segunda-feira.

MERCADO DE TRABALHO

EDUCAÇÃO

MEC permite incluir atividades a Inep prorroga prazo para pagamento
de taxa de inscrição do Enem
distância no calendário do ano letivo

Da REDAÇÃO

Mecânico paga
boleto de prestação
para falsa financeira

perderam a validade e deverão
ser descartados.
Segundo o Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep),
cerca de 300 mil inscritos ainda
devem efetuar o pagamento
para confirmar sua participação
no Enem 2020. Mais de 5,7
milhões de inscrições já estão
confirmadas.
A iniciativa do Ministério
da Educação (MEC), por meio
do Inep, é mais uma decisão
do Governo Federal diante do
cenário de pandemia do novo
coronavírus.
O Inep mantém seu compromisso para que nenhum
participante do Enem 2020 seja
prejudicado.

'Novos Caminhos' deve oferecer 122
mil vagas em cursos de qualificação
Da REDAÇÃO

Mais oportunidades de se
qualificar para o mercado de
trabalho, sem sair de casa. O
Programa Novos Caminhos, do
Ministério da Educação, que incentiva o empreendedorismo e o
estudo tecnológico no País, deve
lançar até o fim deste mês 122
mil vagas de cursos de qualificação profissional a distância. Todas
gratuitas.
Um investimento R$ 60 milhões, fora a infraestrutura cedida
pelos institutos e escolas técnicas vinculadas às universidades
federais e instituições das redes
estaduais, distrital e municipais.
As vagas dos cursos online
serão liberadas aos poucos, assim

que os acordos forem sendo firmados com as instituições parceiras.
As novas oportunidades abrangem
diversas áreas, como ciências
agrárias, tecnologia da informação, meio ambiente, fotografia,
línguas e empreendedorismo. A
carga horária varia de acordo com
a oferta.
Atualmente, já estão abertas
oportunidades para se qualificar
em áreas como agentes comunitários, assistente administrativo,
comprador de moda, auxiliar pedagógico e operador de computador.
O Programa Novos Caminhos
foi lançado no ano passado. Até
2023, a meta é ampliar em 80%
o total de matrículas em cursos
técnicos, alcançando 3,4 milhões
de matrículas.
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Manoel das Neves, na foto ao lado do prefeito Edinho Araújo

FEIJÃO & LIVE I
A Feijoada do Mané, que sábado passado aconteceu em sua 14ª.
edição e pela primeira vez com drive-thru, para ser degustada em
casa, não deu nem para começo. Faltou feijoada, tantas foram
as reservas feitas, principalmente de última hora, o que acabou
descontrolando a organização. Perfeitamente compreensível,
pois se trata de um benefit para a Creche do Centro Social do
Parque Estoril e o trabalho é realizado apenas por voluntários,
com boa vontade e pouca experiência.

FEIJÃO & LIVE II
Resultado: no próximo sábado, tem mais, para atender a quem
havia comprado seu ticket-feijoada e para outros que querem
conhecê-la ou pretendem um repeteco. Custa R$ 50,00 e,
segundo a organização, serve três pessoas. O evento integra as
comemorações do Jubileu de Ouro do Centro Social Estoril. Desta
vez o advogado Manoel das Neves não quer correr o risco de um
tumulto na hora da entrega das feijoadas. No sábado passado ele
estava num estúdio acompanhando a ‘live’, distante do local de
entrega das feijoadas. E agora quer ficar juntinho da expedição,
sem ‘live’ e a comida começará a ser entregue às 10 horas da
manhã.

BENEFICENTE
A Feijoada do Rotary Club Palácio das Águas deste ano será
realizada dia 14 de junho, um domingo, com retirada a partir de
10h30, no sistema take away, isto é, retirada no local. Os tickets
custam R$ 50,00 e o prato completo serve duas pessoas. O
resultado financeiro beneficiará o Serviço Social São Judas Tadeu.
Vendas pelo telefone 99636-7003.

‘LIVES’
O isolamento social é ruim
para todos. Mas não é
porque temos que amargar
o confinamento que temos
que engolir certas ‘lives’, que
são piores que a solidão, não
obstante, tenham o melhor
dos propósitos, a filantropia.
É preciso estômago para
aguentar porque certos
‘cantores’ são difíceis de
engolir. Melhor pegar um livro,
assistir um filme ou série ou
encontrar outra atividade para
se distrair, porque antes só
do que mal acompanhado.
A gente tem que ter um
mínimo de discernimento e
a autocensura que orientam
nossas escolhas. Quem não
sabe cantar e quer ajudar, doe
roupas, peça cestas básicas,
porque, valha-nos Deus!

Quem vai ter que aprender a
trocar fraldas é Maurício Sanitá
de Azevedo, empresário do
setor de turismo, filho de José
Carlos e Izameire Azevedo. Sua
mulher Priscila Pegoraro Vilches
de Azevedo deu-lhe dia 26 de
maio, terça-feira, uma filha
que recebeu o nome de Alice.
Os nomes dos avós maternos
são Nelson e Maria Madalena
Pegoraro Vilches. O casal está
vivendo na Wonrderland.

BABY II

Nasceu dia 1° de junho,
Augusto Gregorin Mattar, filho
de José Mattar Netto e Geovana
Gregorin Mattar, neto de Oscar
Luiz Gregorin e Silvia Maria
Chaverelli Galvão Gregorin e
de José Antônio e Rita Mattar.

BABY III

AJUDA AO DELIVERY I

O empresário do setor de
moda, Miltinho Homsi, acabou
de saber que será papai
novamente. Sua mulher Mary
vai lhe dar outro baby, mas o
casal ainda não sabe o sexo
porque é muito cedo. A criança
nasce em janeiro de 2021 e
vem fazer companhia para o
irmãozinho, Elias, molequinho
que aliás está um show!

Nessa época de pandemia em que os restaurantes da cidade
ainda não podem ser reabertos, quem quer matar a saudade de
seus restaurantes preferidos, na ânsia de recordar as emoções
dos pratos de seus cardápios, resta ao público recorrer ao
delivery. Um dos setores mais afetados pela pandemia, os
restaurantes, no Brasil e no mundo, tiveram de se adaptar à
nossa realidade de delivery e drive-thru (retirada), continuando a
trabalhar, embora suas portas estejam fechadas. E acentuando
uma tendência, muitos restaurantes se adequaram ao novo
universo, acabaram encontrando nesse serviço de entrega, uma
boa solução de faturamento.

AJUDA AO DELIVERY II
Essa logo aí em cima, define o novo produto que estou lançando
no meu blog e na minha coluna pelo jornal DHoje Interior. No
período pós-pan, isto é, após o confinamento que está sendo
aberto aos poucos, mudanças no negócio, físicas e conceituais,
serão inevitáveis. Além de alimentos, inúmeros artigos como
material de bordado, costuras, boutiques, lojas de acessórios etc.
A criatividade é necessária para que os restaurante continuem a
ser atrativos. Parafraseando Chacrinha: “Quem não se comunica,
se trumbica”. Info: 99772-1730.

PARADA GAY
E quem foi que disse que a
pandemia deu um “xô” na
Parada LGBTQI de Rio Preto? Os
grupos integrantes de qualquer
uma das letras da sigla estarão
a postos dia 11 de outubro,
lindas e loiras no recinto da
Exposição de Animais, para sair
do armário, do confinamento
e soltar as plumas e coturnos.

Vamos juntos #LutarContraACrise

HOTEL HILTON

Vai de vento em popa a obra
de construção pela empresa
H.Dauf – nome que é inspirado
no nome do pai do saudoso
J.Hawilla, Fuad Hawilla, escrito
ao contrário - do Hotel que
deverá ser inaugurado ao lado
do Georgina Business Center
pelos herdeiros de Hawilla.
Quem passa em frente à obra
fica impressionado com a
rapidez. O Hotel terá a bandeira
da cadeia Hilton Hotéis.

São José do Rio Preto, quarta-feira
03 de junho de 2020

Jornal
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
EMPENHO: 7721/2020
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
EMPENHOS: 8155/2020, 7942/2020, 7603/2020, 7587/2020,
7962/2020
CONTRATADA: NATULAB LABORATORIO S/A
EMPENHO: 7961/2020
CONTRATADA: PORTAL LTDA
EMPENHO: 8151/2020
Notiﬁco os representantes legais das contratadas, para
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente,
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames
constitucionais. – SMS – DADM
ERRATA
Na publicação do dia 30.05.20
Dispensa de Licitação Nº 40/20
Onde se lê: Contratada: Gilberto Aparecido Gonçalves
Leia-se: Locador: Ilton Antonio Machado
ERRATA
Na publicação do dia 30.05. 20
3º Termo Aditivo - Concorrencia nº 02/19; Contrato nº
COC/0012/19
Onde se lê: SME. Sueli P. A. Costa
Leia-se: SMO. Sergio A. Issas.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2020
CONTRATO PRE/0100/20
CONTRATADA: ONCO PROD DISTR DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
OBJETO: Aquisição de medicamentos de ações judiciais –
Item 16 – SMS – Prazo de vigência: 06 meses. Valor Total:
R$898,200
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2020
CONTRATO PRE/0101/20
CONTRATADA: HOSP LOG COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO: Aquisição de medicamentos de ações judiciais –
Itens 10 e 11 – SMS – Prazo de vigência: 06 meses. Valor
Total: R$1.056,600
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2020
ATA Nº 0380/20
CONTRATADA: FORTLUX DISTR DE MAT ELETRICOS
EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos - Valores
Unitários – Item 05 – R$4,50; Item 07 – R$0,73; Item 08
– R$7,40; Item 27 – R$5,00; Item 28 – R$22,20; Item 29 –
R$22,50; Item 30 – R$26,50; Item 31 – R$27,20 – SMEL –
Cléa Márcia M. Bernardelli- Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2020
ATA Nº 0381/20
CONTRATADA: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da
relação REMUME - Valores Unitários – Item 01 – R$0,300;
Item 02 – R$0,190; Item 06 – R$0,190; Item 19 – R$0,070;
Item 22 – R$1,750; Item 26 – R$5,500; Item 27 – R$4,989 –
SMS- Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2020
ATA Nº 0382/20
CONTRATADA: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da relação REMUME - Valores Unitários – Item 21 – R$0,089; Item
25 – R$1,480 – SMS- Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2020
ATA Nº 0383/20
CONTRATADA: SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da relação REMUME - Valor Unitário – Item 16 – R$0,060 – SMS
- Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2020
ATA Nº 0384/20

CONTRATADA: R DE F TORRES MOLITERNO EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais odontológicos - Valores Unitários – Item 01 – R$8,30; Item 02 – R$34,50; Item
03 – R$5,00; Item 04 – R$5,00; Item 05 – R$25,00; Item
20 – R$13,28; Item 21 – R$13,28; Item 22 – R$13,28; Item
23 – R$13,28; Item 24 – R$13,28; Item 25 – R$13,28; Item
26 – R$13,28; Item 27 – R$13,28; Item 28 – R$13,28; Item
29– R$13,28; Item 30 – R$13,28; Item 31 – R$13,28; Item
32 – R$13,28; Item 33 – R$13,28; Item 34 – R$13,28; Item
35 – R$13,28; Item 36 – R$13,28; Item 37 – R$13,28; Item
38 – R$13,28; Item 39 – R$13,28; Item 40 – R$13,28; Item
41 – R$13,28; Item 42 – R$13,28; Item 43 – R$13,28; Item
44 – R$13,28; Item 45 – R$13,28; Item 46 – R$13,28; Item
47 – R$13,28; Item 48 – R$13,28; Item 49 – R$13,28; Item
50 – R$13,28; Item 51 – R$13,28; Item 52 – R$13,28; Item
53 – R$13,28; Item 54 – R$13,28; Item 55 – R$13,28; Item
56 – R$13,28; Item 57 – R$13,28; Item 58 – R$13,28; Item
59 – R$13,28; Item 60 – R$13,28; Item 61 – R$13,28; Item
62 – R$13,28; Item 63 – R$13,28; Item 64 – R$13,28; Item
65 – R$13,28; Item 66 – R$13,28; Item 67 – R$13,28; Item
68 – R$13,28; Item 69 – R$13,28; Item 70 – R$13,28; Item
71 – R$13,28; Item 72 – R$13,28; Item 73 – R$13,28; Item
74 – R$13,28; Item 75 – R$13,28; Item 76 – R$13,28; Item
77 – R$13,28; Item 78 – R$13,28; Item 80 – R$13,28; Item
81 – R$13,28 - SMS - Prazo de vigência: 12 meses.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 140/2020 – Processo n.º
11.386/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros
alimentícios em atendimento as unidades escolares da rede
municipal de ensino e eventual compra por outros equipamentos públicos. Secretaria Municipal de Agricultura e
Abastecimento. Sessão pública realizada on-line com início
dia 11/05/2020, sendo adjudicado o item 05 à empresa declarada vencedora: MERENDA MAIS DE SUZANO ALIMENTOS EIRELI. Itens 04 e 07: Cancelados. Itens 01, 02, 03, 06
e 08: Fracassados. Não houve manifestação de intenção de
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de
Compras – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade. Antonio Pedro Pezzuto Junior
- Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
TOMADA DE PREÇOS N.º 07/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA E.M. PANTERA COR
DE ROSA (AV. NOVA GRANADA, 4320) – SEC. MUN. EDUCAÇÃO. Tendo em vista solicitação oriunda da Secretaria
Municipal de Educação, a Comissão Municipal de Licitações
comunica a todos os interessados a suspensão “sine die”
do processo supra mencionado. A retomada do processo,
quando autorizada pela Secretaria Municipal de Educação,
será comunicada através de publicação na imprensa oﬁcial.
Publique-se, por extrato, para ciência dos interessados.
Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Compras e Contratos –
Presidente da C.M.L.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA E.M. MONICA I E
CEBOLINHA (AVENIDA ARNALDO AFFINI, 262, JD. BELO
HORIZONTE) – SEC. MUN. EDUCAÇÃO. Tendo em vista
solicitação oriunda da Secretaria Municipal de Educação,
a Comissão Municipal de Licitações comunica a todos os
interessados a suspensão “sine die” do processo supra mencionado. A retomada do processo, quando autorizada pela
Secretaria Municipal de Educação, será comunicada através
de publicação na imprensa oﬁcial. Publique-se, por extrato,
para ciência dos interessados. Wanderley Ap. de Souza –
Diretor de Compras e Contratos – Presidente da C.M.L.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO

DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA E.M. MONICA E CEBOLINHA II (AVENIDA ARNALDO AFFINI, 253, JD. BELO
HORIZONTE) – SEC. MUN. EDUCAÇÃO. Tendo em vista
solicitação oriunda da Secretaria Municipal de Educação,
a Comissão Municipal de Licitações comunica a todos os
interessados a suspensão “sine die” do processo supra mencionado. A retomada do processo, quando autorizada pela
Secretaria Municipal de Educação, será comunicada através
de publicação na imprensa oﬁcial. Publique-se, por extrato,
para ciência dos interessados. Wanderley Ap. de Souza –
Diretor de Compras e Contratos – Presidente da C.M.L.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
TOMADA DE PREÇOS N.º 013/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO
DA E.M. ANTONIO DE SOUZA (RUA RENATO PEREIRA DE
CAMPOS, S/Nº, JD. CAETANO) – SEC. MUN. EDUCAÇÃO.
Tendo em vista solicitação oriunda da Secretaria Municipal
de Educação, a Comissão Municipal de Licitações comunica
a todos os interessados a suspensão “sine die” do processo
supra mencionado. A retomada do processo, quando autorizada pela Secretaria Municipal de Educação, será comunicada através de publicação na imprensa oﬁcial. Publique-se,
por extrato, para ciência dos interessados. Wanderley Ap.
de Souza – Diretor de Compras e Contratos – Presidente da
C.M.L.
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° 92/2020, PROCESSO 110/2020, objetivando
a contratação de empresa para prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva (com fornecimento de
materiais) nos brinquedos instalados no Parque da Cidade
da Criança. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 22/06/2020, às
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e
demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 05/2020 – Proc. nº
11.799/2020
OBJETO: Alienação de áreas (bens imóveis) localizadas
neste município, nos termos da legislação municipal de regência, de acordo com as avaliações e croquis que seguem
anexo ao edital, visando exclusivamente à instalação de
empresas e atividades comerciais, industriais e de serviços
permitidos em Zona que se localizam e demais disposições
da Lei Municipal nº 5.135/92 e suas alterações e, na Lei Municipal nº 13.458/2020. Data Limite para recebimento dos envelopes contendo a habilitação e a proposta: 07/07/2020 às
17:00 horas. Data da sessão pública de abertura dos envelopes: 08/07/2020 às 8:30 horas - Local: Diretoria de Compras
e contratos – 2º andar do Paço Municipal - Av. Alberto Andaló
nº 3030. Outras informações: http://www.riopreto.sp.gov.br/
PublicaLicitacao/Visitante.action
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE PORTARIAS
PORTARIA N.º 34.315 DE 02 DE JUNHO DE 2020
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) VALDEMAR LOPES FERNANDES, Atendente, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 73 da Lei
Complementar n.º 05/90, retroagindo os efeitos desta a 29
de maio de 2020.
LUÍS ROBERTO THIESI
Secretário Municipal de Administração
DECRETO Nº 18.612
DE 02 DE JUNHO DE 2020.
Altera as disposições do Decreto n. 18.571, de 24 de março
de 2020; Decreto n. 18.586/2020; e Decreto n. 18.611/2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições

São José do Rio Preto, quarta-feira
03 de junho de 2020

5. Medidas especificas em cada estabelecimento/serviços da fase 2:
Para classificação dos estabelecimentos/serviços foi considerada a essencialidade
(legenda 1) e o risco de contaminação (legenda 2), e devem ser seguidas considerando
dias de funcionamento, horário de funcionamento e as regras de funcionamento
permitidas.
Quanto ao dia de funcionamento os estabelecimentos que não estão permitidos funcionar
aos fins de semana e feriado não deverão manter atividades internas, tampouco delivery e
drive thru.
Os horários de funcionamento foram escalonados visando redução de circulação de
pessoas, prioritariamente dos funcionários em transporte público.

Não Essencial

2

RISCO

Alto risco

42.2

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA ENERGIA
ELÉTRICA, TELECOMUNICAÇÕES, ÁGUA,
ESGOTO E TRANSPORTE POR DUTOS

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Prestação de serviço no endereço do solicitante com atendimento individualizado.

42.3

CONSTRUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Prestação de serviço no endereço do solicitante com atendimento individualizado.

Baixo risco
6. Lista das atividades e regramento na fase 2 – COR LARANJA (anexo)
Presidente do Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavirus Dr. Aldenis Albaneze Borim
e demais membros do comitê: André Luciano Baitelo, Andreia Franceshi Negri Reis, Daniela
Cassia Calgaro Souza, Diene Heiri Longhi Trajano, Dr. Soraya Andrade Pereira, Ligia
Cavassani, Dr. Mauricio Nogueira, Dr. Viviane Anheti Prado, Miriam Wowk dos Santos Silva,
Maria Amélia Zanon Ponce da Rocha, Gisele Gasques Molina.
São José do Rio Preto, 02 de junho de 2020.

DEMOLIÇÃO E PREPARAÇÃO DO TERRENO

43.2

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E
OUTRAS INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Prestação de serviço no endereço do solicitante com atendimento individualizado.

43.3

OBRAS DE ACABAMENTO

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Prestação de serviço no endereço do solicitante com atendimento individualizado.

43.4

OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA
CONSTRUÇÃO

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Prestação de serviço no endereço do solicitante com atendimento individualizado.

REGRAS PARA FUNCIONAMENTO

45.2

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES

45.3

COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA
VEÍCULOS AUTOMOTORES

46.1

46.2

3

1

AGRICULTURA, PECUÁRIA E SERVIÇOS
RELACIONADOS

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades permitidas (com ou sem atendimento ao público).

2

PRODUÇÃO FLORESTAL

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades permitidas (com ou sem atendimento ao público).

3

PESCA E AQÜICULTURA

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades permitidas (com ou sem atendimento ao público).

B

INDÚSTRIAS EXTRATIVAS

C

INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

11

FABRICAÇÃO DE BEBIDAS

12

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO FUMO

13

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS

Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E
Funcionamento das 09h às 13h.
PRODUTOS DE TECNOLOGIAS DE
Atividades internas com permissão de atendimento de clientes dentro dos veículos (drive) e
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
entrega no endereço do cliente (Delivery).

RISCO

REGRAS PARA FUNCIONAMENTO
CÓDIGO
IBGE
CONCLA

47
47.1
47.11-3

47.12-1

16

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA

17

FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E
PRODUTOS DE PAPEL

18

IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES

19

FABRICAÇÃO DE COQUE, DE PRODUTOS
DERIVADOS DO PETRÓLEO E DE
BIOCOMBUSTÍVEIS

20

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS

23

24

25

26

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
colaboradores.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
colaboradores.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
colaboradores.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
colaboradores.

RISCO

2
15

Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento das 09h às 13h.
Atividades internas com permissão de atendimento de clientes dentro dos veículos (drive) e
entrega no endereço do cliente (Delivery).
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA,
Funcionamento das 09h às 13h.
FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAL
Atividades internas com permissão de atendimento de clientes dentro dos veículos (drive) e
ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
entrega no endereço do cliente (Delivery).
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM Funcionamento das 09h às 13h.
Atividades internas com permissão de atendimento de clientes dentro dos veículos (drive) e
OUTROS PRODUTOS
entrega no endereço do cliente (Delivery).
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento das 09h às 13h.
COMÉRCIO ATACADISTA NÃO-ESPECIALIZADO
Atividades internas com permissão de atendimento de clientes dentro dos veículos (drive) e
entrega no endereço do cliente (Delivery).
COMÉRCIO VAREJISTA
COMÉRCIO VAREJISTA NÃO-ESPECIALIZADO
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de
ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS E
clientes/usuários.
SUPERMERCADOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de
ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS,
clientes/usuários.
MERCEARIAS E ARMAZÉNS
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE
4713-0/02
DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES

DESCRIÇÃO
PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE
ARTEFATOS DE COURO, ARTIGOS PARA
VIAGEM E CALÇADOS

COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS,
APARELHOS E EQUIPAMENTOS, EXCETO DE
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

47.13-0

ESSENCIALIDADE

CÓDIGO
IBGE
CONCLA

22

REGRAS PARA FUNCIONAMENTO
CÓDIGO
IBGE
CONCLA

DESCRIÇÃO
2
Aberto de segunda a sexta-feira das 10h às 14h. Aos sábados das 8h às 12h. Fechado aos
domingos e feriados.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários.
Aberto de segunda a sexta-feira das 10h às 14h. Aos sábados das 8h às 12h. Fechado aos
LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) DE
domingos e feriados.
AEROPORTOS, PORTOS E EM FRONTEIRAS
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
TERRESTRES
clientes/usuários.
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PADARIA, LATICÍNIO, DOCES, BALAS E SEMELHANTES
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades internas com permissão de atendimento de clientes dentro dos veículos (drive) e
PADARIA E CONFEITARIA COM
entrega no endereço do cliente (Delivery) e entrada de clientes sem consumo no local (take
PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
away).
Aberto de segunda a sexta-feira das 9h às 13h. Aos sábados das 8h às 12h. Fechado aos
domingos e feriados.
COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS Atividades internas com permissão de atendimento de clientes dentro dos veículos (drive) e
entrega no endereço do cliente (Delivery) e entrada de clientes sem consumo no local (take
away).
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento das 09h às 13h.
COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS,
Atividades internas com permissão de atendimento de clientes dentro dos veículos (drive) e
BOMBONS E SEMELHANTES
entrega no endereço do cliente (Delivery) e entrada de clientes sem consumo no local (take
away).
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES E PESCADOS Atividades internas com permissão de atendimento de clientes dentro dos veículos (drive) e
entrega no endereço do cliente (Delivery) e entrada de clientes sem consumo no local (take
- AÇOUGUES E PEIXARIAS
away).

4713-0/05
47.2
47.21-1

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
colaboradores.

4721-1/02

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS
colaboradores.
E FARMACÊUTICOS
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
DE MATERIAL PLÁSTICO
colaboradores.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
NÃO-METÁLICOS
colaboradores.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
METALURGIA
colaboradores.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL,
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
colaboradores.
FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
INFORMÁTICA, PRODUTOS ELETRÔNICOS E
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
ÓPTICOS
colaboradores.

4721-1/03

4721-1/04

47.22-9

47.23-7

COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

RISCO

REGRAS PARA FUNCIONAMENTO
CÓDIGO
IBGE
CONCLA

DESCRIÇÃO
2

27

28

29

30

31

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
MATERIAIS ELÉTRICOS
colaboradores.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
EQUIPAMENTOS
colaboradores.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES,
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
REBOQUES E CARROCERIAS
colaboradores.
FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
TRANSPORTE, EXCETO VEÍCULOS
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
AUTOMOTORES
colaboradores.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
FABRICAÇÃO DE MÓVEIS
colaboradores.

32

32.1

32.2

32.3

32.4

32.5
32.9

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
colaboradores.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS PARA PESCA E
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
ESPORTE
colaboradores.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
FABRICAÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
RECREATIVOS
colaboradores.
FABRICAÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
PARA USO MÉDICO E ODONTOLÓGICO E DE
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
ARTIGOS ÓPTICOS
colaboradores.
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS

2
32.91-4

FABRICAÇÃO DE ESCOVAS, PINCÉIS E
VASSOURAS

32.92-2

FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA E PROTEÇÃO
PESSOAL E PROFISSIONAL

32.99-0

33

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
colaboradores.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
colaboradores.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
colaboradores.

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
colaboradores e prestação de serviço no endereço do solicitante com atendimento
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
individualizado.

D

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades permitidas (com ou sem atendimento ao público).

ELETRICIDADE, GÁS E OUTRAS UTILIDADES

E

ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO
CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
ÁGUA
Atividades permitidas (com ou sem atendimento ao público).
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
ESGOTO E ATIVIDADES RELACIONADAS
Atividades permitidas (com ou sem atendimento ao público).
COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
RESÍDUOS; RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS
Atividades permitidas (com ou sem atendimento ao público).
DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
GESTÃO DE RESÍDUOS
Atividades permitidas (com ou sem atendimento ao público).
CONSTRUÇÃO

36
37
38
39
F
41

41.1

INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades internas com permissão de atendimento de clientes dentro dos veículos (drive) e
entrega no endereço do cliente (Delivery) e entrada de clientes sem consumo no local (take
away).

4729-6/99

Aberto de segunda a sexta-feira das 9 as 13 horas. Fechado aos sábados, domingos e
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
feriados.
ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO
Atividades internas com permissão de atendimento de clientes dentro dos veículos (drive) e
EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO
entrega no endereço do cliente (Delivery) e entrada de clientes sem consumo no local (take
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
away) com utilização de 20% da capacidade de clientes/usuários.

47.3

COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

47.31-8

COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS
PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

47.32-6

COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES

47.4

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades permitidas (com ou sem atendimento ao público).
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de
clientes/usuários.

REGRAS PARA FUNCIONAMENTO
CÓDIGO
IBGE
CONCLA

DESCRIÇÃO
2

47.5

COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento das 10h às 14h.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários.
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento das 10h às 14h.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários.
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento das 10h às 14h.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários.
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento das 10h às 14h.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários.

47.51-2

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA

47.52-1

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E
COMUNICAÇÃO

47.53-9

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE
ÁUDIO E VÍDEO

47.54-7

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
MÓVEIS, COLCHOARIA E ARTIGOS DE
ILUMINAÇÃO

47.55-5

Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento das 10h às 14h.
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários.

47.56-3

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS

Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento das 10h às 14h.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários.

47.57-1

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS
ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO,
EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO

Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento das 10h às 14h.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários.

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades internas com permissão de atendimento por agendamento de 1 (uma) pessoa por
vez em cada sala do estabelecimento, independente da área, sem ambiente de espera ou
fila.

Aberto de segunda a sexta-feira das das 10h às 14h. Fechado aos sábados, domingos e
feriados.
Atividades internas com permissão de atendimento de clientes dentro dos veículos (drive) e
entrega no endereço do cliente (Delivery) e entrada de clientes sem consumo no local (take
away) com utilização de 20% da capacidade de clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM
LOJAS DE CONVENIÊNCIA

ELETRICIDADE E GÁS

35

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE; PRODUTOS DO FUMO

4729-6/02

FABRICAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS

DESCRIÇÃO

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades internas com permissão de atendimento de clientes dentro dos veículos (drive) e
entrega no endereço do cliente (Delivery) e entrada de clientes sem consumo no local (take
away).

COMÉRCIO VAREJISTA DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS

4729-6/01 TABACARIA

REGRAS PARA FUNCIONAMENTO
CÓDIGO
IBGE
CONCLA

DESCRIÇÃO
2

47.29-6

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
colaboradores.

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades internas com permissão de atendimento de clientes dentro dos veículos (drive) e
entrega no endereço do cliente (Delivery) e entrada de clientes sem consumo no local (take
away).

REGRAS PARA FUNCIONAMENTO
CÓDIGO
IBGE
CONCLA

47.24-5

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS

FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE JOALHERIA,
BIJUTERIA E SEMELHANTES

Aberto de segunda a sexta-feira das 10h às 14h. Aos sábados das 8h às 12h. Fechado aos
domingos e feriados.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários.

LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES,
4713-0/04
EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)

ESSENCIALIDADE

RISCO

46.9

REGRAS PARA FUNCIONAMENTO

21

ESSENCIALIDADE

CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
ACESSÓRIOS

DESCRIÇÃO
2

46.7

RISCO

RISCO

ESSENCIALIDADE

14

Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento das 09h às 13h.
Atividades internas com permissão de atendimento de clientes dentro dos veículos (drive) e
entrega no endereço do cliente (Delivery).

46.5

46.6

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
colaboradores.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
colaboradores.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
colaboradores.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
colaboradores.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
colaboradores.

Aberto de segunda a sexta-feira das 10h às 16h. Aos sábados das 8h às 12h. Fechado aos
domingos e feriados.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.
Aberto de segunda a sexta-feira das 10h às 16h. Aos sábados das 8h às 12h. Fechado aos
COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE domingos e feriados.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
MOTOCICLETAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.
COMÉRCIO POR ATACADO, EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS
Aberto de segunda a sexta-feira das 10h às 14h. Aos sábados das 8h às 12h. Fechado aos
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO
domingos e feriados.
COMÉRCIO, EXCETO DE VEÍCULOS
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.
Aberto de segunda a sexta-feira, no horário habitual, conforme alvará. Aos sábados das 8h
às 12h. Fechado aos domingos e feriados.
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIASAtividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de
PRIMAS AGRÍCOLAS E ANIMAIS VIVOS
clientes/usuários
Aberto de segunda a sexta-feira, no horário habitual, conforme alvará. Aos sábados das 8h
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM às 12h. Fechado aos domingos e feriados.
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de
clientes/usuários
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE
CONSUMO NÃO-ALIMENTAR

46.8

10

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades internas com permissão de atendimento por agendamento de 1 (uma) pessoa por
vez em cada sala do estabelecimento, independente da área, sem ambiente de espera ou fila
e prestação de serviço no endereço do solicitante com atendimento individualizado.

46.4

2
ESSENCIALIDADE

RISCO

46.3

AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA

DESCRIÇÃO
2

46

DESCRIÇÃO

COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS
COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS
Aberto de segunda a sexta-feira das 10h às 14h. Aos sábados das 8h às 12h. Fechado aos
domingos e feriados.
COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.

CÓDIGO
IBGE
CONCLA

45.4

REGRAS PARA FUNCIONAMENTO

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Prestação de serviço no endereço do solicitante com atendimento individualizado.

43.1

Médio risco

RISCO

colaboradores. O curso está disponível no site http://ead.saude.riopreto.sp.gov.br/. Esta
medida será obrigatória após dia 08 de junho de 2020.
4.5 Assegurar que as pessoas adentrem os locais e utilizem os serviços com uso de
máscaras;
4.6 Manter ambiente arejado e sistemas de ar limpos;
4.7 Manter disponível Kit completo de higiene de mãos em todos os sanitários e lavatórios de
mãos disponíveis, contendo sabonete líquido, álcool em gel 70% e toalhas de papel não
reciclado;
4.8 Disponibilizar na entrada e em lugares estratégicos de fácil acesso, álcool em gel 70%
para a assepsia de mãos de funcionários, colaboradores, clientes e usuários dos serviços;
4.9 Higienizar, no início das atividades e após cada uso, as superfícies de toque;
4.10
Higienizar os pisos e banheiros com produto desinfetante no início das atividades
e a cada intervalo de no máximo 3 (três) horas;
4.11
Abolir auto serviço (self-service) dos estabelecimentos do ramo de alimentação
(padarias, restaurantes, lanchonetes e similares);
4.12
Proibir acesso de clientes, funcionários e colaboradores com sintomas gripais às
dependências dos estabelecimentos, sendo o obrigatório o monitoramento de temperatura
diariamente dos funcionários e colaboradores nos serviços essenciais;
4.13
Proibir circulação de pessoas nas salas destinadas a atendimento individual,
sendo que também não devem servir de passagem para acesso a outros ambientes;
4.14
Utilizar sistema de senhas, ou outro eficaz, a fim de evitar a aglomeração de
pessoas dentro do estabelecimento ou aguardando atendimento;
4.15
Realizar controle de distanciamento de filas por meio de demarcação em piso ou
outro sistema eficaz, quando esta for inevitável;
4.16
Abolir sistemas de identificação por meio de biometria;
4.17
Incentivar os profissionais a trabalharem em horários alternados;
4.18
As atividades físicas no endereço do solicitante com atendimento individualizado
poderão funcionar na medida em que possibilite o distanciamento mínimo de 1,5 metro
entre pessoas durante todo o período da atividade e que impossibilite o compartilhamento
de objetos, mantendo no máximo 3 (três) pessoas, preferencialmente ao ar livre;
4.19
Cumprir as regras de acordo com o registro das atividades no alvará de
funcionamento municipal e licença sanitária (quando necessária) considerada apenas a
atividade predominante constatada (independentemente da atividade principal registrada),
sendo que as demais atividades registradas deverão seguir as mesmas regras.
4.20
Implantar sistema de informação ao público na(s) entrada(s) do(s)
estabelecimento(s) maior(es) de 500m 2 de área construída, sobre a capacidade máxima
permitida de público e o número de pessoas existentes no momento.
4.21
Distanciamento entre pessoas: distância mínima de 1,5 metro entre cada pessoa
2
em todas as direções (2,25 m /pessoa), inclusive nas filas ou entre assentos.
4.22
As feiras livres restringem-se ao comércio do ramo de alimentação e devem seguir
as mesmas regras das atividades de comércio varejista correspondente.
4.23
Os velórios só serão permitidos por 4 horas e no máximo 10 pessoas por sala,
com rotatividade e sem permanência nos seus espaços de convivência, sendo que em
casos de suspeita COVID 19, o caixão deverá ser lacrado.
4.24
Vedada à entrada de visitantes em feriados e datas comemorativas, nos
cemitérios.
4.25
Aos estabelecimentos comerciais regrados quanto ao horário de atendimento
presencial ao público (4 horas) poderão fora deste horário (mantidos os dias de
funcionamento deste regramento), em acordo do horário de funcionamento regular,
manter atividades internas com manutenção das atividades de entrega (delivery).

ESSENCIALIDADE

O risco refere-se à possibilidade de transmissão do COVID-19 em condições normais de atividade:
quanto maior a aglomeração de pessoas, a proximidade entre os indivíduos, o manuseio, contato
ou compartilhamento de objetos entre as pessoas e ausência de ventilação natural, maior o risco
de transmissão.
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42.1

G
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Legenda 2 – Risco de contaminação

A

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, FERROVIAS,
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
OBRAS URBANAS E OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS Prestação de serviço no endereço do solicitante com atendimento individualizado.

45.1

2. Estão proibidas durante a Pandemia:
2.1 A venda de produtos, distribuição de panfletos, entre outras abordagens que não
respeitem o distanciamento mínimo entre pessoas, nas vias públicas.
2.2 Aglomeração, considerada mais de 3 (três) pessoas, em áreas coletivas de eventos,
esportes e lazer em condomínios residenciais, parques, ginásios e outras áreas, públicas
ou privadas.
2.3 Exposição de produtos no ambiente externo do estabelecimento.
2.4 Proibido serviço de valet.

4. Todos os Estabelecimentos/Serviços/Locais devem obrigatoriamente:
4.1 Considerar a capacidade máxima de ocupação calculada na proporção de 1 (um)
cliente/usuário para cada 10m2 de área construída do estabelecimento, ou seja:
2
4.1.1 20% da capacidade = 2 clientes para cada 100m (ou fração) de área útil construída
(exceto estacionamento), ou 1 cliente para estabelecimento com área útil menor que
2
50m .
2
4.1.2 30% da capacidade = 3 clientes para cada 100m (ou fração) de área útil construída
(exceto estacionamento), ou 1 cliente para estabelecimento com área útil menor que
2
50m .
4.2 Garantir uso obrigatório de máscara para os funcionários com troca a ser realizada a cada
período de trabalho ou sempre que esta se apresentar úmida ou com sujidades;
4.3 Garantir uso de respiradores para particulados (N95, PFF2 ou equivalente) pelos
profissionais da área de beleza durante as atividades no endereço do solicitante com
atendimento individualizado, considerando a impossibilidade de distanciamento e a
dificuldade de uso de máscara pelo cliente durante o atendimento.
4.4 Possuir certificação do curso EAD COVIDV 19 quanto a medidas de prevenção durante a
Pandemia, oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde, oferecido gratuitamente, e
disponível a toda população. Sendo de responsabilidade do proprietário de
estabelecimento a ampla divulgação das medidas de prevenção e controle entre os seus

2
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Prestação de serviço no endereço do solicitante com atendimento individualizado.

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
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Essencial

CÓDIGO
IBGE
CONCLA

DESCRIÇÃO
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São considerados serviços essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades
inadiáveis da população, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a
sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Deliberação 02/2020
O Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus considerando a necessidade de informação de
medidas de prevenção e controle da Pandemia COVID, após classificação do município pelo
Plano São Paulo, como fase 2 (cor laranja) delibera:
1. As atividades consideradas essenciais, determinadas pelos governos estadual e
federal, não estarão impedidas de funcionar em qualquer nível, porém deverão
cumprir as regras quanto às limitações dos atendimentos presenciais.

3. Toda população em geral deve, obrigatoriamente:
3.1 Lavar suas mãos frequentemente com água e sabão, ou higienizar com álcool em gel
70%;
3.2 Evitar toque nos olhos, nariz e boca;
3.3 Utilizar máscaras em situações de saída de sua residência;
3.4 Higienizar embalagens e objetos manuseados;
3.5 Evitar circulação desnecessária;
3.6 Evitar contato físico com outras pessoas, mantendo o distanciamento de 1,5 metros;
3.7 Quando for necessário sair de casa, evite levar acompanhante. Manter crianças dentro de
casa a fim de reduzir a cadeia de transmissão.
3.8 Idosos e população com comorbidades (diabéticos, cardíacos, obesos, hipertensos,
imunodeprimidos, dentre outros) devem permanecer em casa.
3.9 Se apresentar sintomas respiratórios, ficar em casa, exceto se tiver desconforto
respiratório (dificuldade respiratória). Em caso de dúvida ligar 0800 77 22 123.

REGRAS PARA FUNCIONAMENTO
CÓDIGO
IBGE
CONCLA

41.9

Legenda 1 - Essencialidade

ESSENCIALIDADE

D E C R E T A:
Art. 1º - O funcionamento dos estabelecimentos comerciais
e de serviços, essenciais e não essenciais, previstos na fase
2 – cor laranja – do Plano São Paulo aprovado pelo Decreto
Estadual n. 64.994, de 28 de maio de 2020 será regido pela
Deliberação n. 02 do Comitê Gestor de Enfrentamento do
Coronavírus.
Art. 2º - O artigo 11 do Decreto Municipal n. 18.571, de 24
de março de 2020, passa a viger alterado com a seguinte
redação:
“Art. 11 – A apreciação de impugnações e recursos administrativos relacionadas as questões decorrentes da pandemia
COVID-19, serão apreciados e processados na forma da
Lei da Vigilância Sanitária deste Município, que deverão ser
endereçadas ao e-mail vigilanciasanitaria@riopreto.sp.gov.
br.” (NR)
Art. 3º - Ficam revogados o inciso II e os parágrafos §1º e
2º do artigo 4º, e o artigo 5º, todos do Decreto n. 18.571 de
24 de março de 2020, com a redação dada pelo Decreto
n. 18.586, de 15 de abril de 2020; e o art. 3º e Anexo I, do
Decreto nº 18.611, de 29 de maio de 2020.
Art. 4º - A íntegra da Deliberação n.º 2, do Comitê Gestor
de Enfrentamento ao Coronavírus de que trata o art. 1º está
disponível no sítio eletrônico: https://www.riopreto.sp.gov.br/
coronavirus/.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir do dia 04 de junho de 2020.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 02 de junho de 2020,
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
DR. ALDENIS BORIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
LUIS ROBERTO THIESI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-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.

4.26
O drive-thru somente será permitido aos serviços de alimentação e desde que
possuam área de estacionamento, áreas de entradas e saídas de veículos, ficando
proibido o acesso ou parada de veículos sobre calçadas, corredores de ônibus e demais
locais proibidos pelas regras de trânsito, bem como utilizar-se de mesas, cadeiras, cones
ou similares para reservas de vagas nas vias públicas.

RISCO

legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica do
Município,

ESSENCIALIDADE

Jornal

ESSENCIALIDADE
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47.59-8

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

São José do Rio Preto, quarta-feira
03 de junho de 2020

Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento das 10h às 14h.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários.
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS
Funcionamento das 10h às 14h.
4759-8/99 DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
clientes/usuários.
47.6
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS CULTURAIS, RECREATIVOS E ESPORTIVOS
47.61-0
COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PAPELARIA
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento das 09h às 13h.
4761-0/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades internas com permissão de atendimento de clientes dentro dos veículos (drive),
4761-0/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
entrega no endereço do cliente (Delivery) e atendimento no local sem entrada de clientes no
estabelecimento.
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
4759-8/01
TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS

58
59
59.1

59.11-1

59.12-0

59.13-8

59.14-6

59.2

47.83-1

K
64

65

66

L
M
69
69.1

RISCO

DESCRIÇÃO
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4789-0/01

4789-0/02

4789-0/03

4789-0/04

4789-0/05

4789-0/06

4789-0/07

Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento das 09h às 13h.
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS USADOS
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários.
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NOVOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES,
Funcionamento das 09h às 13h.
BIJUTERIAS E ARTESANATOS
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários.
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES Funcionamento das 09h às 13h.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
NATURAIS
clientes/usuários.
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento das 09h às 13h.
COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários.
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE
Funcionamento das 09h às 13h.
ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
ESTIMAÇÃO
clientes/usuários.
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento das 11h às 15h.
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
clientes/usuários.
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO Funcionamento das 09h às 13h.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
clientes/usuários.
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento das 09h às 13h.
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
PARA ESCRITÓRIO
clientes/usuários.

ESSENCIALIDADE
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47.89-0

CÓDIGO
IBGE
CONCLA

2
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento das 09h às 13h.
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS
4789-0/08
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
clientes/usuários.
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento das 09h às 13h.
4789-0/09 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMAS E MUNIÇÕES
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários.
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS Funcionamento das 09h às 13h.
4789-0/99
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
clientes/usuários.
H
TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO
49
TRANSPORTE TERRESTRE
49.1

TRANSPORTE FERROVIÁRIO E
METROFERROVIÁRIO

49.2

70
71
71.1

71.2
72

73
74

49.21-3

49.22-1

49.23-0

49.24-8
49.29-9

TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE
PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO,
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E
INTERNACIONAL

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades permitidas com acesso ao público sem passageiros em pé.

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TÁXI/UBER/APP

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades permitidas com acesso ao público.

MOTOTÁXI

Atividades não permitidas no local

TRANSPORTE ESCOLAR

Atividades não permitidas.

78

79

ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS
4929-9/04 RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, INTERMUNICIPAL,
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE
4929-9/99 PASSAGEIROS NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE
49.3

49.4

49.5
51
52
53
53.1

53.2

TRANSPORTE DUTOVIÁRIO

RISCO

Atividades não permitidas.

Atividades não permitidas.

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
colaboradores e prestação de serviço no endereço do solicitante com atendimento
individualizado.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
colaboradores.

TRENS TURÍSTICOS, TELEFÉRICOS E SIMILARES Atividades não permitidas.

DESCRIÇÃO
2

55
55.1

HOTÉIS E SIMILARES

55.9

OUTROS TIPOS DE ALOJAMENTO NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

ALOJAMENTO
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades permitidas (com ou sem atendimento ao público).
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades permitidas (com ou sem atendimento ao público).

56

ALIMENTAÇÃO

56.1
56.11-2

RESTAURANTES E OUTROS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS
RESTAURANTES E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS

5611-2/01 RESTAURANTES E SIMILARES

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades com permissão de atendimento (com entrada de clientes) sem consumo no local
(take away) com utilização de 20% da capacidade de clientes/usuários.

LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E
SIMILARES

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades com permissão de atendimento (com entrada de clientes) sem consumo no local
(take away) com utilização de 20% da capacidade de clientes/usuários.

BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS
5611-2/04 ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM
ENTRETENIMENTO

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades com permissão de atendimento (com entrada de clientes) sem consumo no local
(take away) com utilização de 20% da capacidade de clientes/usuários.

BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS
5611-2/05 ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, COM
ENTRETENIMENTO

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades com permissão de atendimento (com entrada de clientes) sem consumo no local
(take away) com utilização de 20% da capacidade de clientes/usuários.

5611-2/03

56.12-1

SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO

ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades permitidas (com ou sem atendimento ao público).

86.2

SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A
URGÊNCIAS E DE REMOÇÃO DE PACIENTES

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades permitidas (com ou sem atendimento ao público).

86.3

ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
EXECUTADAS POR MÉDICOS E ODONTÓLOGOS Atividades permitidas (com ou sem atendimento ao público).

86.4

ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE
COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E
TERAPÊUTICA

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades permitidas (com ou sem atendimento ao público).

86.5

ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE
SAÚDE, EXCETO MÉDICOS E ODONTÓLOGOS

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades permitidas (com ou sem atendimento ao público).

86.6

ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades permitidas (com ou sem atendimento ao público).

86.9

ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Atividades permitidas (com ou sem atendimento ao público).

REGRAS PARA FUNCIONAMENTO
CÓDIGO
IBGE
CONCLA

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades com permissão de atendimento (com entrada de clientes) sem consumo no local
(take away) com utilização de 20% da capacidade de clientes/usuários.

56.2
SERVIÇOS DE CATERING, BUFÊ E OUTROS SERVIÇOS DE COMIDA PREPARADA
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
5620-1/01 PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA Atividades internas com permissão de atendimento de clientes dentro dos veículos (drive) e
EMPRESAS
entrega no endereço do cliente (Delivery).
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E
5620-1/02
Atividades não permitidas.
RECEPÇÕES - BUFÊ

DESCRIÇÃO
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RISCO
RISCO

88

ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA
INTEGRADAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL,
PRESTADAS EM RESIDÊNCIAS COLETIVAS E
PARTICULARES
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM
ALOJAMENTO

R
ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE
ESPETÁCULOS

91

ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO
CULTURAL E AMBIENTAL

93
93.1
93.11-5

93.12-3

ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E
INVESTIGAÇÃO

93.19-1

ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
ANTERIORMENTE
Prestação de serviço no endereço do solicitante com atendimento individualizado.

93.21-2

PARQUES DE DIVERSÃO E PARQUES
TEMÁTICOS

Atividades não permitidas no local (permitida a realização à distância - home-office).

93.29-8

ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades internas com permissão de atendimento de clientes dentro dos veículos (drive).

ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER

REGRAS PARA FUNCIONAMENTO

94.3
94.9

81.1

81.2

ATIVIDADES DE LIMPEZA

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Prestação de serviço no endereço do solicitante com atendimento individualizado.

ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Prestação de serviço no endereço do solicitante com atendimento individualizado.

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS

94.92-8

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS

94.99-5

95

96.02-5

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO
ADMINISTRATIVO

82.2

ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.Atividades internas com permissão de
atendimento por agendamento de 1 (uma) pessoa por vez em cada sala do estabelecimento.

82.3

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS,
EXCETO CULTURAIS E ESPORTIVOS

Atividades não permitidas no local (permitida a realização à distância - home-office).

REGRAS PARA FUNCIONAMENTO
CÓDIGO
IBGE
CONCLA
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9602-5/02

96.03-3
96.09-2
9609-2/02

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS
Dias de funcionamento conforme alvará.
ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES Funcionamento das 10h às 14h.
82.91-1
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
CADASTRAIS
clientes/usuários.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB
82.92-0
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
CONTRATO
colaboradores.
ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
82.99-7 PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
clientes/usuários.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA
8299-7/01
colaboradores e prestação de serviço no endereço do solicitante com atendimento
ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA
individualizado.

9609-2/04

9609-2/05
9609-2/06

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários.
ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento das 09h às 13h.
AGÊNCIAS MATRIMONIAIS
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
colaboradores.
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento das 10h às 14h.
EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE SERVIÇOS
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
PESSOAIS ACIONADAS POR MOEDA
colaboradores e prestação de serviço no endereço do solicitante com atendimento
individualizado.
ATIVIDADES DE SAUNA E BANHOS
Atividades não permitidas no local.
SERVIÇOS DE TATUAGEM E COLOCAÇÃO DE
Atividades não permitidas.
PIERCING
ATIVIDADES FUNERÁRIAS E SERVIÇOS
RELACIONADOS

9609-2/07 ALOJAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

9609-2/08

HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS
DOMÉSTICOS (PET)

9609-2/99

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS
NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

DESCRIÇÃO
2

8299-7/02

EMISSÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO, VALES
TRANSPORTE E SIMILARES

8299-7/03

SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS,
EXCETO CONFECÇÃO

8299-7/04 LEILOEIROS INDEPENDENTES
8299-7/05

SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE FUNDOS
SOB CONTRATO

8299-7/06 CASAS LOTÉRICAS

8299-7/99 SALAS DE ACESSO À INTERNET

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários.
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento das 10h às 14h.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários.
Atividades não permitidas no local (permitida a realização à distância - home-office).
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
colaboradores.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de
clientes/usuários.
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento das 10h às 14h.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários.

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
8299-7/99 PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
clientes/usuários.

O

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E
SEGURIDADE SOCIAL

P
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL

85.2

ENSINO MÉDIO

85.3

EDUCAÇÃO SUPERIOR

SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
colaboradores.

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades internas com permissão de atendimento no local sem entrada de clientes no
estabelecimento.
Dias de funcionamento conforme alvará.
Funcionamento das 10h às 14h.
Atividades internas com permissão de atendimento de clientes dentro dos veículos (drive) e
entrega no endereço do cliente (Delivery).
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
colaboradores e prestação de serviço no endereço do solicitante com atendimento
individualizado.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Prestação de serviço no endereço do solicitante com atendimento individualizado.

REGRAS PARA FUNCIONAMENTO
CÓDIGO
IBGE
CONCLA

DESCRIÇÃO
2

U
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ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS
INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades permitidas (com ou sem atendimento ao público).

SHOPPINGS, GALERIAS E CONGÊNERES*

Dias de funcionamento conforme alvará, das 11h às 15h, exceto:
- Os shoppings Riopreto, Plaza Avenida, Cidade Norte e Iguatemi, que deverão funcionar das
15h às 19h de segunda a sexta -feira; e, aos sábados, domingos e feriados das 10h às 14h;
- O shopping HB, que deverão funcionar das 9h às 13hs, de segunda a sexta-feira.
Aos Centros comerciais está permitido acesso ao público com utilização de 20% da
capacidade de clientes/usuários, vedada a utilização das praças de alimentação.
O controle de entrada deve ser iniciado pela restrição da entrada no estacionamento,
quando houver.
Atividades internas dos serviços de alimentação possuem permissão de atendimento de
clientes dentro dos veículos (drive) e entrega no endereço do cliente (Delivery),
independente do horário de atendimento presencial ao público.
As atividades essencias cujo acesso possibilite a entrada de clientes sem circulação por áreas
comuns não ficam limitadas às permissões do centro comercial.

RESIDÊNCIAS

Permaneça no domicílo;
Saia de casa apenas em caso de extrema necessidade;

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades permitidas (com ou sem atendimento ao público).
EDUCAÇÃO

85.1

T
97

Prestação de serviço no endereço do solicitante com atendimento individualizado.

ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS Prestação de serviço no endereço do solicitante com atendimento individualizado.
DE CUIDADOS COM A BELEZA

REGRAS PARA FUNCIONAMENTO
CÓDIGO
IBGE
CONCLA

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades internas com permissão de atendimento de pessoas dentro dos veículos (drive) e
atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de público.

Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento no horário habitual, conforme alvará.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
colaboradores.
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS Funcionamento no horário habitual, conforme alvará.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
LIGADAS À CULTURA E À ARTE
colaboradores.
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento no horário habitual, conforme alvará.
ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
colaboradores.
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E
Funcionamento das 10h às 14h.
COMUNICAÇÃO E DE OBJETOS PESSOAIS E
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
DOMÉSTICOS
clientes/usuários.
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
LAVANDERIAS, TINTURARIAS E TOALHEIROS
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários.
CABELEIREIROS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRATAMENTO DE BELEZA

9602-5/01 CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, DE APOIO ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento das 09h às 13h.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários.

82.1

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
PATRONAIS, EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS
colaboradores.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS
colaboradores.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
DIREITOS SOCIAIS
colaboradores.
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

94.91-0

94.93-6

2

DESCRIÇÃO
2
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Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Prestação de serviço no endereço do solicitante com atendimento individualizado.

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS

CÓDIGO
IBGE
CONCLA

96.01-7

SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A
EDIFÍCIO

Dias e horários de funcionamento conforme alvará com prestação de serviço no endereço do
solicitante com atendimento individualizado.

ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO

94.2

DESCRIÇÃO

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades internas com permissão de atendimento de clientes dentro dos veículos (drive).

93.13-1

94.1

SERVIÇOS PARA EDIFÍCIOS E ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades permitidas (com ou sem atendimento ao público).

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
colaboradores.
ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO E LAZER
ATIVIDADES ESPORTIVAS
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
GESTÃO DE INSTALAÇÕES DE ESPORTES
colaboradores.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
CLUBES SOCIAIS, ESPORTIVOS E SIMILARES
colaboradores.

93.2

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades permitidas (com ou sem atendimento ao público).

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades permitidas (com ou sem atendimento ao público).

ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

90

82.9

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
TRANSPORTE AÉREO (ANAC)
Atividades permitidas (com ou sem atendimento ao público).
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
ARMAZENAMENTO E ATIVIDADES AUXILIARES
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de
DOS TRANSPORTES
clientes/usuários.
CORREIO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENTREGA
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
ATIVIDADES DE CORREIO
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de
clientes/usuários.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de
ATIVIDADES DE MALOTE E DE ENTREGA
clientes/usuários.
ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO

REGRAS PARA FUNCIONAMENTO
CÓDIGO
IBGE
CONCLA

Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E
Funcionamento das 11h às 15h.
TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
ANTERIORMENTE
clientes/usuários.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
ATIVIDADES VETERINÁRIAS
clientes/usuários.
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
ALUGUÉIS NÃO-IMOBILIÁRIOS E GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE SEM
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
CONDUTOR
clientes/usuários.
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento das 11h às 15h.
ALUGUEL DE OBJETOS PESSOAIS E
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
DOMÉSTICOS
clientes/usuários.
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento das 11h às 15h.
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
SEM OPERADOR
clientes/usuários.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃOAtividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
FINANCEIROS
colaboradores.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
SELEÇÃO, AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
MÃO-DE-OBRA
clientes/usuários.
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento das 10h às 14h.
AGÊNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES
Atividades internas com permissão de atendimento por agendamento de 1 (uma) pessoa por
TURÍSTICOS E SERVIÇOS DE RESERVAS
vez em cada sala do estabelecimento, independente da área, sem ambiente de espera ou
fila.

CÓDIGO
IBGE
CONCLA

82

Atividades não permitidas.

OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento no horário habitual, conforme alvará.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários.
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento no horário habitual, conforme alvará.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários.
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento no horário habitual, conforme alvará.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários.
SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS
ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA

86.1

87

REGRAS PARA FUNCIONAMENTO

81.3

RISCO

RISCO

ESSENCIALIDADE

I

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA

ESSENCIALIDADE

2
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE
PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
4929-9/02
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E
Atividades permitidas com acesso ao público sem passageiros em pé.
INTERNACIONAL

2

Q
86

DESCRIÇÃO

81

ESSENCIALIDADE

RISCO

ESSENCIALIDADE

80

DESCRIÇÃO

S
94

2

77.4

REGRAS PARA FUNCIONAMENTO
CÓDIGO
IBGE
CONCLA

8599-6/99

REGRAS PARA FUNCIONAMENTO
CÓDIGO
IBGE
CONCLA

77.3

DESCRIÇÃO

ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS
RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL

Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento das 11h às 15h.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários, sem compartilhamento de roupas ou objetos.

77.1

REGRAS PARA FUNCIONAMENTO

4929-9/03

ATIVIDADES FOTOGRÁFICAS E SIMILARES

N
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
4929-9/01 PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO,
Atividades permitidas com acesso ao público sem passageiros em pé.
MUNICIPAL

CÓDIGO
IBGE
CONCLA

74.2

75

TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, E OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de
CARTÓRIOS
clientes/usuários.
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
ATIVIDADES DE CONTABILIDADE,
Funcionamento das 11h às 15h.
CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
TRIBUTÁRIA
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento das 11h às 15h.
ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.
SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E Funcionamento das 11h às 15h.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
Atividades permitidas (com ou sem atendimento ao público).
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
colaboradores.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO
colaboradores.
OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS
DESIGN E DECORAÇÃO DE INTERIORES

77.2

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades permitidas com acesso ao público sem passageiros em pé.

ENSINO DE IDIOMAS

8599-6/05 CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS

ATIVIDADES JURÍDICAS, EXCETO CARTÓRIOS

74.1

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades permitidas com acesso ao público sem passageiros em pé.

TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE
PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO,
MUNICIPAL E EM REGIÃO METROPOLITANA

85.93-7

Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento no horário habitual, conforme alvará.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários.
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento no horário habitual, conforme alvará.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários.
ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento no horário habitual, conforme alvará.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários.
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento no horário habitual, conforme alvará.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários.
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento das 10h às 14h.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários.

TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO
8599-6/04
PROFISSIONAL E GERENCIAL

DESCRIÇÃO

Aberto de segunda a sexta-feira, das 11h às 15h. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários.

74.9

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
colaboradores e prestação de serviço no endereço do solicitante com atendimento
individualizado.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
TELECOMUNICAÇÕES
colaboradores e prestação de serviço no endereço do solicitante com atendimento
individualizado.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
colaboradores e prestação de serviço no endereço do solicitante com atendimento
DA INFORMAÇÃO
individualizado.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
colaboradores e prestação de serviço no endereço do solicitante com atendimento
INFORMAÇÃO
individualizado.
ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de
ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS
clientes/usuários.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades internas com permissão de atendimento por agendamento de 1 (uma) pessoa por
SEGUROS, RESSEGUROS, PREVIDÊNCIA
vez em cada sala do estabelecimento, independente da área, sem ambiente de espera ou
COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE
fila.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS
Atividades internas com permissão de atendimento por agendamento de 1 (uma) pessoa por
FINANCEIROS, SEGUROS, PREVIDÊNCIA
vez em cada sala do estabelecimento, independente da área, sem ambiente de espera ou
COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE
fila.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.
ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS
ATIVIDADES JURÍDICAS, DE CONTABILIDADE E DE AUDITORIA
ATIVIDADES JURÍDICAS

2

69.2

DESCRIÇÃO

ENSINO DE ARTE E CULTURA

8599-6/03 TREINAMENTO EM INFORMÁTICA

REGRAS PARA FUNCIONAMENTO

69.12-5

REGRAS PARA FUNCIONAMENTO

85.92-9

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Prestação de serviço no endereço do solicitante com atendimento individualizado.

ATIVIDADES DE RÁDIO E DE TELEVISÃO

CÓDIGO
IBGE
CONCLA

69.11-7

RISCO

RISCO

63

REGRAS PARA FUNCIONAMENTO

47.85-7

ESSENCIALIDADE

62

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE Atividades internas com permissão de atendimento por agendamento de 1 (uma) pessoa por
PETRÓLEO (GLP)
vez em cada sala do estabelecimento, independente da área, sem ambiente de espera ou
fila.

DESCRIÇÃO
2

61

ESSENCIALIDADE

RISCO

ESSENCIALIDADE

47.84-9

COMÉRCIO VAREJISTA DE JÓIAS E RELÓGIOS

CÓDIGO
IBGE
CONCLA

60

Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento das 09h às 13h.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários.

ENSINO DE ESPORTES

REGRAS PARA FUNCIONAMENTO
ESSENCIALIDADE

2
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento das 11h às 15h.
47.72-5
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E
47.73-3
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de
ORTOPÉDICOS
clientes/usuários.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
47.74-1 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de
clientes/usuários.
47.8
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NOVOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE E DE PRODUTOS USADOS
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento das 11h às 15h.
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO
47.81-4
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
clientes/usuários, sem compartilhamento de roupas ou objetos.
47.82-2
COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS E ARTIGOS DE VIAGEM
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento das 11h às 15h.
4782-2/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários.
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento das 09h às 13h.
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
4782-2/02
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
VIAGEM
clientes/usuários.
COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS,
PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE
PESSOAL

85.91-1

8599-6/02 CURSOS DE PILOTAGEM

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
colaboradores e prestação de serviço no endereço do solicitante com atendimento
individualizado.

RISCO

DESCRIÇÃO

2

8599-6/01 FORMAÇÃO DE CONDUTORES

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
ATIVIDADES DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA
Atividades internas com permissão de atendimento de clientes dentro dos veículos (drive).
ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE
EDIÇÃO DE MÚSICA

DESCRIÇÃO

85.99-6

ESSENCIALIDADE

REGRAS PARA FUNCIONAMENTO

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades com permissão de atendimento (com entrada de clientes) sem consumo no local
(take away).
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
EDIÇÃO E EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
colaboradores.
ATIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS, PRODUÇÃO DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO; GRAVAÇÃO DE SOM E EDIÇÃO DE MÚSICA
ATIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS,
PRODUÇÃO DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE
TELEVISÃO
ATIVIDADES DE PRODUÇÃO
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
PROGRAMAS DE TELEVISÃO
colaboradores e prestação de serviço no endereço do solicitante com atendimento
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE
colaboradores e prestação de serviço no endereço do solicitante com atendimento
PROGRAMAS DE TELEVISÃO
individualizado.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEO Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
colaboradores e prestação de serviço no endereço do solicitante com atendimento
E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO
individualizado.

RISCO

Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento das 09h às 13h.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários.

Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E Funcionamento das 09h às 13h.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
FITAS
clientes/usuários.
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento das 09h às 13h.
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
RECREATIVOS E ESPORTIVOS
clientes/usuários.
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, PERFUMARIA E COSMÉTICOS E ARTIGOS MÉDICOS, ÓPTICOS E ORTOPÉDICOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO E
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de
VETERINÁRIO
clientes/usuários.

CÓDIGO
IBGE
CONCLA

ESSENCIALIDADE

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS
5620-1/04 PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA
CONSUMO DOMICILIAR
J

RISCO

RISCO

ESSENCIALIDADE

47.71-7

85.5

ESSENCIALIDADE

47.7

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
Atividades com permissão de atendimento (com entrada de clientes) sem consumo no local
(take away) com utilização de 20% da capacidade de clientes/usuários.

CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
PRIVATIVOS

REGRAS PARA FUNCIONAMENTO
CÓDIGO
IBGE
CONCLA

Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
E TECNOLÓGICO
colaboradores.
ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO
Aberto de segunda a sexta-feira. Fechado aos sábados, domingos e feriados.
Funcionamento das 10h às 14h.
8550-3/01 ADMINISTRAÇÃO DE CAIXAS ESCOLARES
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de
clientes/usuários.
Dias e horários de funcionamento conforme alvará.
ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO
8550-3/02
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e
CAIXAS ESCOLARES
colaboradores.
85.9
OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO

2
5620-1/03

B-3

85.4

RISCO

47.63-6

DESCRIÇÃO

RISCO

47.62-8

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA

CÓDIGO
IBGE
CONCLA

ESSENCIALIDADE

4761-0/02

REGRAS PARA FUNCIONAMENTO

ESSENCIALIDADE

2

RISCO

DESCRIÇÃO

ESSENCIALIDADE

REGRAS PARA FUNCIONAMENTO
CÓDIGO
IBGE
CONCLA

ESSENCIALIDADE

RISCO

ESSENCIALIDADE

Jornal

B-4

São José do Rio Preto, quarta-feira
03 de junho de 2020

Jornal

LEI Nº 13.489
DE 29 DE MAIO DE 2020.
Dispõe sobre a outorga de uso, sob forma de concessão
administrativa, de imóvel público municipal, em favor do
Instituto Educacional Francisco de Assis – IEFA.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a autorização para outorga de
uso, sob forma de concessão administrativa, de imóvel público municipal, em favor do Instituto Educacional Francisco de
Assis - IEFA.
Art. 2º O Município poderá, nos termos do art. 111, § 1º da
L.O.M., outorgar o uso de uma área objeto da matrícula nº
93.742 do 2º ORI, constituída de 7.622,12 metros quadrados, sendo constituído da Área Institucional II, do Loteamento Parque Residencial Lauriano Tebar II, em favor da Instituto Educacional Francisco de Assis - IEFA, conforme abaixo
descreve:
“Tem início no ponto situado distante 9,58 metros da conﬂuência dos alinhamentos da Av. Cleiton da Silva Borges
e Av. De Maio; segue pelo alinhamento da Av. Cleiton da
Silva Borges na distância de 96,69 metros onde encontra a
Área Institucional I (STE); deﬂete à direita numa distância de
53,90 metros dividindo-se com a Área Institucional I (STE);
deﬂete à direita numa linha quebrada de três dimensões nas
distâncias de 19,09 metros, 36,29 metros e 46,45 metros
dividindo-se com a Área Dominial; deﬂete à direita no alinhamento da Av. De maio, numa distância de 74,71 metros
mais 15,04 metros em curva até encontrar o ponto inicial
da presente descrição, encerrando uma área de 7.622,12
metros quadrados.”
Parágrafo único. A outorga do uso mediante concessão
administrativa do imóvel supra descrito será concretizada a
partir da data de publicação do Termo de Concessão devidamente assinado e terá vigência pelo prazo de 5 (cinco) anos,
prorrogáveis, sendo que ao término do prazo, a entidade
beneﬁciária não terá qualquer direito à retenção de benfeitorias ou indenização por obras que eventualmente tenham
sido por ela realizadas no referido local.
Art. 3º As condições de uso do imóvel e suas instalações
constarão de Termo de Concessão próprio, conforme modelo em anexo, adaptável às peculiaridades ocorrentes.
Parágrafo único. A entidade perderá a outorga de uso caso
utilize o imóvel para ﬁnalidade diversa da estabelecida no
Termo de Concessão.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 29 de maio
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por
aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
EXTRATO: TERMO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO, E “INSTITUTO EDUCACIONAL FRANCISCO DE ASSIS - IEFA”.
OBJETO: CONCEDER, A TÍTULO GRATUITO, O USO DO
IMÓVEL PÚBLICO MUNICIPAL, COM ÁREA DE 7.622,12
METROS QUADRADOS, CONSTITUÍDO DA ÁREA INSTITUCIONAL II, DO LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL
LAURIANO TEBAR II, MATRÍCULA Nº 93.742 DO 2º ORI,
AO INSTITUTO EDUCACIONAL FRANCISCO DE ASSIS,
MEDIANTE A CONSTRUÇÃO NO LOCAL DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA COM A FINALIDADE DE OFERTAR
PROJETO DE PROMOÇÃO E INTEGRAÇÃO NO MUNDO
DO TRABALHO, POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE
ATIVIDADES QUE ESTIMULEM A CONVIVÊNCIA SOCIAL,
A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ E UMA FORMAÇÃO GERAL
PARA O MUNDO DO TRABALHO. BEM COMO O ACESSO
ÀS INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS, ESTIMULANDO O
DESENVOLVIMENTO DO PROTAGONISMO DOS USUÁRIOS.
PRAZO: 05 (CINCO) ANOS, PRORROGÁVEIS.
BASE LEGAL: LEI Nº 13.489, DE 29 DE MAIO DE 2020.
DATA DA ASSINATURA: 02 DE JUNHO DE 2020.

Dispõe sobre as Aprovação
das
Programações
SIGTV
Nº
54980520200003; Nº 354980520200004;
Nº
354980520200005;
Nº
354980520200006
e
Nº
354980520200007, que tem por finalidade
estruturar a rede de serviços do Sistema
Único de Assistência Social – SUAS.
O PLENÁRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO, em sua Reunião ordinária, realizada em seis (6 ) de Janeiro de 2020, no uso das atribuições
que lhe conferem a Lei Municipal nº 12.867/2017 , com seu Regimento Interno aprovado em 5 de Junho
de 2018, considerando sua função de acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, os ganhos
sociais e o desempenho dos serviços socioassistenciais ofertados no âmbito do Sistema Único de
Assistência Social - SUAS, bem como observando a deliberação proferida por este Conselho em reunião
realizada em 05/05/2020, constante na respectiva Ata nº 4/2020,
RESOLVE:
Art.1º
APROVAR as Programações Nº 354980520200003; Nº 354980520200004; Nº
354980520200005; Nº 354980520200006 e Nº 354980520200007, elaborada e inserida pela Prefeitura
Municipal de São José do Rio Preto/SP no Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias – SIGTV
(Ministério da Cidadania), com a finalidade de estruturar a rede de serviços do Sistema Único de
Assistência Social - SUAS, mediante transferência voluntária de recursos, na modalidade fundo a fundo,
visando beneficiar a(s) unidade(s) que oferta(m) serviço(s) socioassistencial(ais) nacionalmente
tipificados (Resolução CNAS 109/2009), conforme a seguir:
N° da Programação

Unidades Beneficiárias

CNPJ

Valor

Classificação
do Recurso

354980520200003

Associação de Assistência São
Deocleciano - AASD

13.030.210/0001-74

R$60.000,00

Investimento

354980520200004

Fundação Líbero Badaró de Ensino,
Assistência Social e Cultura - FULBEAS

45.109.212/0001-40

R$60.000,00

Investimento

R$100.000,00
R$60.000,00
R$60.000,00

AIF-A-N 000192
AIF-S-H 000069
AIF-P-F 000093
AIF-A-M 00246
AIF-A-M 00243
AIF-P-F 000037
AIF-A-LF 000053
AIF-S-H 000066
AIF-P-C 000081
AIF-S-H 000067
AIF-A-M 00245
AIF-P-C 000080
AIF-P-H 000012
AIF-S-E 000063
AIF-A-V 00128
AIF-S-H 000068

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO
AUTO
AMAURI PEDRO DA SILVA 05303606830
00806/20
AIP-A-V 0239
VILMA F. F. AMARAL EMBALAGENS ME
00430/20
AIP-S-D 000101
ZILDA VECHIATO PRIETO EIRELI
00812/20
AIP-S-V 000005
EDITAL DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
PROCESS
VALOR
O

RAZÃO SOCIAL

BANCO BRADESCO S.A.

00816/20

215 UFESP

Editais de
PROCLAMAS

AUTO
AIF-A-V 00129
AIF-S-F 000106
AIF-A-LF 000054
AIF-P-C 000078
AIF-P-F 000038
AIF-A-M 00244

AUTO
AIP-A-V 0238

São José do Rio Preto, 03 de Junho de 2020.
Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente da Vigilância Sanitária

Prefeitura Municipal de

MONTE APRAZÍVEL
MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2020
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, café, adoçante,
chá e cravo) destinados a manutenção dos setores
Data do Encerramento: 19/06/2020
Horário: 09h15min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117,
Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site www.monteaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 02 de junho de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oﬁcial
MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2020
Objeto: Aquisição de mantas de tecido destinados a distribuição
gratuita no setor social.
Data do Encerramento: 18/06/2020
Horário: 09h15min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117,
Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site www.monteaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 02 de junho de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oﬁcial

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro.
Tel: (17)3214-5330
Certiﬁca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:
SOTEL DANILO SILVA LIMA e KELLY DE OLIVEIRA ARGÊO. Ele,
de nacionalidade brasileira, personal trainer, divorciado, nascido em
LIMEIRA, SP, no dia 24 de maio de 1983, ﬁlho de SOTEL BARROS
LIMA e de SUELI DA SILVA LIMA. Ela, de nacionalidade brasileira,
professora, divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, no
dia 14 de fevereiro de 1991, ﬁlha de NORIVAL APARECIDO ARGÊO e de ANITA DE OLIVEIRA ARGÊO.
HUMBERTO JOSÉ CAVALARI DE SOUZA e FRANCIENE LIMA.
Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, solteiro, nascido em
São José do Rio Preto, SP, no dia 07 de agosto de 1985, ﬁlho de
HUMBERTO JOSÉ DE SOUZA e de MARIA JOSÉ CAVALARI DE
SOUZA. Ela, de nacionalidade , autonoma, solteira, nascida em
São José do Rio Preto, SP, no dia 03 de julho de 1991, ﬁlha de
JOSÉ CARLOS DE LIMA e de CLARICE DE FATIMA MAURICIO.
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja aﬁxado 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, 02 de Junho de 2020.
David Yamaji Valença, Oﬁcial.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira,
Oﬁcial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1.
INIVALDO APARECIDO SERVINHANI e GENEILDA DALVINO SILVA, sendo ELE residente no 2º subdistrito desta cidade,
ﬁlho de JAMIL SERVINHANI e de IVANI MARIA DA SILVA SERVINHANI e ELA ﬁlha de DIVINO APARECIDO SILVA e de LAZARA
DALVINO SILVA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R.
São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 29/05/2020.

EXTRATO DE CONTRATO

Editais de
CONVOCAÇÃO

Contrato nº 008/2020
Contratante: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A CNPJ Nº 10.558.895/0011-00
Assinatura: 02/06/2020
Objeto: Aquisições de “massa asfáltica cbuq faixa iii – concreto betuminoso usinado à quente –
entregue nos município (raio 200,00 km)”, conforme as especificações contidas no termo de
referência deste edital e seus anexos.
Item 1
Empresa: Noromix Concreto S/A
Valor R$ 19.643.750,00
EXTRATO
DE CONTRATO(dezenove milhões seiscentos e quarenta e três mil setecentos e
cinquenta reais).
Contrato nº 008/2020
Prazo: 12 Meses
Contratante: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Processo
nº:DE
009/2020
– Pregão Presencial nº: 004/2020
DO
ESTADO
SÃO PAULO
Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A CNPJ Nº 10.558.895/0011-00
Assinatura: 02/06/2020
Objeto: Aquisições de “massa asfáltica cbuq faixa iii – concreto betuminoso usinado à quente –
entregue nos município (raio 200,00 km)”, conforme as especificações contidas no termo de
referência deste edital e seus anexos.
Item 1
Empresa: Noromix Concreto S/A

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

Valor R$ 19.643.750,00 (dezenove milhões seiscentos e quarenta e três mil setecentos e
cinquenta reais).
Prazo: 12 Meses
Processo nº: 009/2020 – Pregão Presencial nº: 004/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
RESOLUÇÃO Nº 06, DE 5 DE MAIO DE 2020.

Associação de Pais e Amigos dos
354980520200005
59.997.270/0001-61
Excepcionais - APAE
354980520200006
Associação Renascer
71.744.007/0001-66
Instituto Riopretense dos Cegos
354980520200007
47.521.935/0001-87
Trabalhadores - IRCT
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
São José do Rio Preto, 05 de Maio de 2020.
Willian Meque
Rafaela Nogueira Ferreira
Presidente do CMAS
1ª Secretária do CMAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO
3 MARIAS FESTAS LTDA
00979/20
A M I ASSISTENCIA MEDICA AO IDOSO LTDA ME
00983/20
A R RAMOS ACESSORIOS ME
00982/20
ABC SACARIAS RIO PRETO LTDA EPP
00967/20
ADINAM WATANABE RAMALHO
00963/20
ADRIANA FUKUDA PORTEIRO ME
00965/20
ANZOL DE PRATA RIO PRETO COMERCIO DE MATERIAIS PARA
00980/20
PESCA LTDA
APARECIDO PEREIRA GUAPIAÇU ME
00976/20
CLVM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
00973/20
GLAUCIA MARIA DE LORENZO EPP
00978/20
GMV CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
00966/20
IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS PALAVRA DO REI
00961/20
IRMÃOS MUFFATO CIA LTDA
00971/20
KELLY VANESSA GRANGEIRO DA SILVA 35565702895
00962/20
LA MAGLIA WEAR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
00977/20
LBML CAP INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA
00969/20
M B BATISTEL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS
00964/20
NAGAMINE ACADEMIA S/C LTDA ME
00974/20
RAFAELA FURTADO LOPES APOLONIO 35373708810
00972/20
RECANTO ESPERANÇA CLINICA DE RECUPERAÇÃO LTDA
00981/20
SANGALETI CALÇADOS LTDA EPP
00968/20
VERA LUCIA TURATI
00975/20

Investimento
Investimento
Investimento

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA
EDITAL SMTTS/Nº 028/2020
RE F ER E NT E: A ta R eg is tr o d e Pr eç os nº 0 15 7 /2 0 20( Pr e gã o E le tr ôn ic o
68 6 /2 0 19)
CO NT R AT A NT E: Pref e it ur a d e S ão J os é d o Ri o P r e to / S P.
CO NT R AT A DA : V B MA T ERI A I S E L ÉT RICO S EI R E LI
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria Municipal de Trânsito,
Transportes e Segurança, NOTIFICA os representantes legais da empresa VB MATERIAIS
ELÉTRICOS EIRELI a apresentar CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DA
DÍVIDA ATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, tendo em vista a obrigatoriedade de serem
mantidas as condições de habilitação até o término da vigência contratual, nos termos artigo
29, inciso III da Lei 8.666/93. Assim, fica concedido o prazo de 02 (dois) dias corridos, contados
da publicação nos termos do artigo 110 da Lei 8.666/93, ficando a empresa, na inércia, sujeita
as penalidades contratuais que podem, inclusive, culminar na rescisão unilateral do contrato.
São José do Rio Preto, 01 de junho de 2020

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº
038/2020, Ata de Registro de Preço nº 015/2020, objeto do Processo Licitatório nº 044/2020. TIPO: Menor preço global. OBJETO:A presente
licitação tem como objeto o Registro de Preços para aquisição de concreto usinado FCK 20 e FCK 25, para as obras em geral do município,
conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente. Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 15
de junho de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 03/06/2020, das 08:00 horas às 17:00 horas, no
site oficial da prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão
José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 02/06/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

Prefeitura Municipal de

BADY BASSITT
PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2020 – EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATADO: JOÃO ANTONIO RUIZ inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 02.397.492/0001-26. OBJETO: Aquisição de materiais de
proteção individual para enfrentamento da pandemia de COVID-19.
Valor: R$ 160.345,00 (cento e sessenta mil, trezentos e quarenta
e cinco reais). Assinatura: 22 de maio de 2020. LUIZ ANTONIO
TOBARDINI - Prefeito Municipal
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2020 – EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATADO: BOTELHO DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
34.125.248/0001-09. OBJETO: Aquisição de solução sanitizante para enfrentamento da pandemia de COVID-19. Valor: R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais). Assinatura: 22 de maio de
2020. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal
PRCESSO ADMINISTRATIVO 020/2020 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2020 – PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
Objeto: Prestação de serviços na área da saúde para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Corona vírus. Contratada: VIVAMEDIC NACIONAL
SAUDE EIRELI. Valor: R$ 212.161,32 (duzentos e doze mil, cento
e sessenta e um reais e trinta e dois centavos). O referido contrato
foi prorrogado por mais 02 (dois) meses. Assinatura: 22 de maio de
2020. LUIZ ANTONIO TOBARDINI – Prefeito Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2020

O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E
DESENVOLVIMENTODO ESTADO DE SÃO PAULO – CINDESP, pessoa jurídica de direito
público inscrita no CNPJ sob o nº 29.185.021/0001-00, com endereço situado à Rua
Bernardino de Campos, nº 4140, Andar 8, Sala 86, Centro, CEP: 15.015-300, São José do
Rio Preto - SP, neste ato representado pelo seu Presidente, nos termos do inciso VI do art.
43 da Lei Federal nº 8.666/93 e inciso XXI e XXII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002,
ADJUDICA o objeto do Pregão Presencial nº 004/2020 de acordo com as seguintes
indicações: Item n° 1 em favor da empresa NOROMIX CONCRETO S/A pelo valor R$
19.643.750,00 (dezenove milhões seiscentos e quarenta e três mil setecentos e cinquenta
reais), tudo em conformidade com a Ata de Abertura, Habilitação e Julgamento lavrada
pelo pregoeiro e Equipe de Apoio (Portaria nº 001/2020 e 003/2020) em 02/03/2020 e
Parecer Jurídico com data de 29/05/2020, HOMOLOGA o processo licitatório desenvolvido
na modalidade Pregão Presencial nº 004/2020, do tipo menor preço, cujo objeto é o
registro de preços para futura e eventual aquisições de “massa asfáltica cbuq faixa iii –
concreto betuminoso usinado à quente – entregue nos município (raio 200,00 km)”,
conforme as especificações contidas no termo de referência deste edital e seus anexos.
Encaminhe-se os autos para a celebração de contrato ou emissão de instrumento
competente. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

São José do Rio Preto - SP, 01 de Junho de 2020.

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO
Presidente CINDESP

