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Em um dia, Rio Preto registra 227 novos casos de Covid-19 e cinco mortes

Governo do Estado autorizou a mudança do horário de funcionamento do comércio de rua, shoppings e serviços. Estabelecimentos poderão funcionar seis horas por dia, 
de quarta-feira a sábado, já a partir de hoje.   Pág. A3

“Todo o cuidado agora é pouco, podemos 
regredir no próximo anúncio”, afirma Edinho

Olímpia vai para 
a fase Laranja 

do Plano 
São Paulo

Pág. A3

Comércio abre por seis horas, 
mas fecha de domingo a terça

MINI-LOCKDOWN
Pág. A4

Idosa de 103 anos 
vence a Covid-19 
e volta pra casa

Pág. A4

Dona Floripe foi aplaudida por funcionários do hospital

Divulgação

Prefeito salienta que evitar aglomerações, por enquanto,é o único “remédio” contra pandemia Pág. A3

João Doria prorrogou 
pela sexta vez a quaren-
tena no Estado de São 
Paulo. Dentro deste pe-
ríodo, os municípios têm 
que cumprir o regramento 
definido pelo Plano São 
Paulo.               Pág. A3

Estado de 
SP prorroga 

quarentena até 
14 de julho

Encontro virtual reuniu 
vendedor, compradora e 
tabelião. O novo modelo 
é considerado mais rápi-
do e sem custo adicional 
para as partes.  Pág. A6

Venda de imóvel 
com escritura 100% 

digital é realizada 
em Rio Preto

Gravar a videoconferência é uma das exigências na modalidade

Divulgação

Equipe do Baep, com 
apoio do canil da PM, 
apreendeu no local por-
ções de cocaína, dinheiro 
e uma balança de preci-
são.                 Pág. A5

Baep apreende 
droga escondida 

em banheiro
 de igreja

Divulgação

O objetivo da empresa 
é arrecadar o equivalen-
te a mil cestas básicas. 
Ação irá beneficiar o pro-
jeto “Colo de Maria”, da 
Missão Guadalupe, e fa-
mílias carentes. Pág. A5

Tarraf doará 13 
toneladas de 

alimentos para 
entidade

Divulgação

Divulgação

Estão previstas cinco 
faixas de prêmios para 
quem acertar a partir de 
três números, dos sete que 
são sorteados. Os sorteios 
serão semanais. Pág. A6

Caixa é 
autorizada a criar 

nova loteria: 
a Supersete
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 ARTIGO

Jimmy CYGLER*

O cérebro de bilhões de terabytes

Considerado o mais complexo 
órgão do corpo humano, o cére-
bro sempre teve o status de ser o 
nosso grande processador. E não 
apenas isso: ele é uma valiosa 
caixa preta, capaz de armazenar 
todo tipo de informação e com 
capacidade praticamente infinita.

Quando nascemos, embora 
tenhamos mais neurônios do que 
um adulto, temos nossa mente 
virgem e inexplorada, despida de 
qualquer conhecimento. Assim, 
nosso cérebro inicia uma “mara-
tona relâmpago” para se prepa-
rar em nossas primeiras fases da 
infância, quando desenvolvemos 
sentidos complexos como visão, 
audição, paladar, tato e olfato. 
Não sabemos ainda o que é bom 
ou ruim; porém, com o tempo, 
vemos crescer volumes cada vez 
maiores de informação, que vão 
formando uma personalidade, 
uma consciência e uma inteli-
gência.

Até pouco tempo, dizia-se 
que nosso cérebro usava ape-
nas uma pequena parte de sua 
capacidade real, porém, neuro-
cientistas afirmam que isso não é 
verdade. Segundo Brett Wingeier, 

PhD, engenheiro e neurocientis-
ta, esse equívoco surgiu porque 
o cérebro é tão adaptável que, às 
vezes, grandes danos gerados ao 
cérebro causam apenas proble-
mas sutis.

O fato é que o cérebro está 
constantemente trabalhando 
para sentir, processar, pensar, 
mover e até mesmo sonhar. 
Mesmo quando vamos dormir, 
ele continua a todo vapor - aliás, 
até mais ativo do que quando 
estamos acordados.

Tanta atividade vem ao en-
contro da transformação digital à 
qual assistimos nos últimos cinco 
anos. Tal qual um polvo, nosso 
cérebro ganhou tentáculos que 
funcionam como suas extensões - 
fora do cérebro - para dar suporte 
à sua capacidade: sua rede inclui 
aplicativos como WhatsApp, Goo-
gle, redes sociais, jogos online, 
Internet de forma geral… Ou seja, 
tudo que possa servir de fonte de 
informação e que possa torná-lo 
cada vez mais poderoso em sua 
capacidade.

Antes, essas informações 
precisavam ser buscadas de ou-
tras maneiras, via enciclopédia, 
jornais, revistas e outros materiais 
impressos. Era preciso correr até 
uma locadora de vídeos para as-

AUTORIZADO

Rio Preto terá mini-lockdown 
e comércio aberto por 6 horas

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) anunciou nesta sexta-
-feira (26) que o governo do 
Estado autorizou a mudança 
do horário de funcionamento 
do comércio de rua, shoppin-
gs e serviços, que poderão 
funcionar seis horas por dia, 
já a partir deste sábado (27). 
O prefeito afirmou que a libe-
ração veio por meio da con-
firmação feita pelo secretário 
de Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi.

Em contrapartida a am-
pliação de duas horas de 
funcionamento do comércio, 
foi acordada a realização de 
um mini-lockdown de três dias, 
na qual apenas os “serviços 
essenciais” poderão funcionar. 
Com isso, o comércio de rua, 
shoppings e serviços não po-
derão funcionar aos domingos, 
segundas e terças-feiras, já a 

partir do dia 28 de junho.
Com o novo regramento, 

foram definidos novos horários 
de funcionamento para estes 
setores:

Novos horários de funcio-
namento:

Comércio de rua: das 10 
às 16 horas – de quarta a sá-
bado – (domingos, segundas e 
terças-feiras fechado);

Shoppings: das 13 às 19 
horas – de quarta a sábado 
– (domingos, segundas e ter-
ças-feiras fechado);

Serviços: das 9 às 15 
horas – de quarta a sábado 
– (domingos, segundas e ter-
ças-feiras fechado).

Um dos objetivos da pro-
posta é reduzir as aglomera-
ções e, consequentemente, 
tentar reduzir o número de 
contaminados e de óbitos.

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

“É uma medida importante 
para salvar vidas. Fizemos uma 
proposta e o governo fez essa 
contraproposta. Consultamos 
o Comitê Gestor de Rio Preto 
e eles aprovaram a proposta 
do Estado. Vamos fazer um 
mini-lockdown na cidade res-
peitando a vida sem deixar a 
economia entrar em colapso”, 
salientou Edinho.

Normas de segurança – 
Nos setores de comércio e 
shoppings continua o regra-
mento de 20% de capacidade 
e os regramentos de higiene 
e segurança para clientes e 
consumidores. E o setor de 
serviços devem seguir também 
o regramento já vigente.

A integra da Deliberação 
nº 3, do Comitê Gestor de 
Enfrentamento ao Coronavírus, 
que trata dos protocolos e nor-
mativas estarão disponíveis no 
site da Prefeitura a partir deste 
sábado  (https://www.riopreto.
sp.gov.br/coronavirus/ ).

A FAVOR
Sincomércio critica mini-

lockdown de três dias

O presidente do Sincomér-
cio (Sindicato do Comércio 
Varejista), Ricardo Arroyo, não 
vê necessidade de três dias 
consecutivos do comércio fe-
chado, o chamado mini-lock-
down, que começa a valer em 
Rio Preto neste domingo (28).

Segundo o sindicalista, o 
comércio já vem sofrendo, 
pois tem apenas alguns dias 
para ficar aberto e com essa 
decisão de fechar três dias 
consecutivos, os funcionários 
acabariam perdendo o ritmo 
de trabalho.

Arroyo afirma que a quan-

tidade de seis horas abertas 
diariamente atende os comer-
ciantes, mas ele defende que 
o fechamento acontecesse 
apenas dois dias consecutivos 
domingo e segunda-feira.

Ele diz temer que algumas 
empresas não aguentem a 
situação por mais tempo e 
que comecem a dispensar 
trabalhadores ou até mesmo 
fechar as portas.

Sérgio SAMPAIO

CONTRA

Cláudio LAHOS

Presidente do sindicato é contra proposta aprovada 

Acirp acredita que mudança é 
necessária para evitar avanço da Covid

A Acirp (Associação Co-
mercial e Empresarial de Rio 
Preto) acredita que a medida 
adotada pela Prefeitura de 
ampliar para seis horas a 
abertura dos estabelecimen-
tos em conjunto com o mini-
-lockdown será fundamental 
para segurar a evolução da 
Covid-19 em Rio Preto.

A entidade salienta que 
durante toda a semana a Pre-
feitura negociou com o setor 
produtivo e com o governo 
estadual uma forma para que 
juntos se pudesse conter o 

avanço da doença e causar o 
menor impacto possível para 
as empresas.

Com a negociação, segun-
do a entidade, conquistou-se 
a abertura de seis horas do 
comércio ao invés das quatro 
horas atuais da fase Laranja 
– fato que ajudará diluir o 
público consumidor evitando 
assim aglomerações.  Em 
contrapartida, ficou definido 
o mini-lockdown de três dias 
(domingos, segundas e ter-
ças-feiras).

No que diz respeito a 
este assunto, a entidade 
esclarece que: “escolhemos 
o domingo já que recebe-

mos feedback dos lojistas 
por ser um dia de passeio 
com poucas compras; a se-
gunda-feira por ser um dia 
historicamente fraco para 
o comércio; e a terça-feira 
para completar a solicitação 
de três dias”, salienta trecho 
de nota divulgada pela Acirp 
nesta sexta-feira (26)

Alerta – Sobre os dias de 
comércio fechado, a entidade 
reforça o alerta que as pes-
soas devem evitar aglomera-
ções nestes dias que estarão 
de folga e que “É importante 
que a população colabore. 
Não é feriado prolongado”.

Sérgio SAMPAIO

sistir algo interessante (e muitas 
vezes reservar a fita VHS antes 
que alguém tomasse à frente). 
As novas gerações sequer sabem 
o que é isso!

Hoje, em uma reunião com 
pessoas mais jovens, frequen-
temente observamos o acesso 
rápido ao Google para checar se 
algo que foi falado procede ou 
se é um engano. As informações 
estão lá, à disposição de todos e 
a uma velocidade impressionan-
te, com a qual não ousaríamos 
sonhar há apenas 20 anos.

Do alto dos meus 70, sinto 
uma imensa satisfação em dizer 
que acredito que consigo com-
preender a mudança que está 
ocorrendo e a importância de 
adaptar-se a esta nova realidade, 
na qual o cérebro aumentou seu 
potencial para acionar milhões 
de terabytes à disposição neste 
mundo 4.0 - com tantos recursos 
repletos de dados. Só as Big Four, 
Google, Amazon, Microsoft e Fa-
cebook, armazenam mais de um 
Petabyte, ou seja um milhão de 
terabytes. É como se o órgão fos-
se um grande hangar, repleto de 
aviões que não param de pousar 
deixando diversas malas, e nós 
precisássemos criar mecanismos 
para armazenar apenas as alças 

em nosso cérebro e encontrá-las 
da melhor maneira, para acessar 
as informações que estão dentro 
delas, fora dele. Isso aumenta 
exponencialmente o volume to-
tal de informações a que temos 
acesso. Ou seja, adaptar-se é 
preciso.

Um estudo da Universidade 
de Montreal, publicado no Proce-
edings of the National Academy 
of Sciences em 2011, comparou 
a atividade cerebral de indivíduos 
que nasceram cegos e aqueles 
que tinham visão normal. Eles 
descobriram que a parte do 
cérebro que normalmente está 
preparada para trabalhar com os 
nossos olhos pode religar-se para 
processar informações sonoras, 
em substituição da percepção 
visual. Não é uma adaptação 
maravilhosa? 

Embora eu não tenha nascido 
na geração Y ou mais novas, 
aquelas na qual acessar infor-
mações de diferentes locais é o 
processo mais comum do univer-
so, sinto que fazer a adaptação 
para esse novo mundo é uma 
simples questão de estar aberto 
às mudanças, e estar atento ao 
fato de que o mundo hoje é um 
embolado de informações que 
estão disponíveis para serem 
desvendadas e organizadas.

Muitas vezes, lembramos 
apenas de um insight e ele nos 
remete a outras coisas. Quer um 
exemplo? Fotos antigas. Por meio 
delas, lembramos de todo um 
contexto de experiências.

Todos nós temos malas onde 
estão guardadas bilhões, trilhões 
de informações. Com o tempo, 
existe um desgaste natural e, 
por isso, temos dificuldades de 
achar as alças dessas malas - 
o que prejudica a organização 
com tantos aviões pousando em 
nosso hangar a todo momento. 
Por isso, é importante encontrar 
maneiras de organizar nosso 
cérebro em meio a tantas fontes 
de informação.

Temos plenas condições de 
ajudar nosso cérebro nessa 

tarefa, à medida que vamos 
entendendo como ele funciona 
e, com isso, multiplicamos o que 
ele consegue produzir. Desta for-
ma, podemos ser pessoas mais 
realizadas e felizes, protagonistas 
da nossa saúde e do nosso bem-
-estar, físico e mental. Basta dar 
o primeiro passo.

E você, já organizou seu 
hangar hoje?

*Jimmy Cygler é presiden-
te institucional da Proxismed, 
empresa especializada em 
jornada de relacionamento em 
saúde. Foi durante 13 anos 
professor da Escola Superior 
de Propaganda e Marketing 
(ESPM) em disciplinas rela-
cionadas à gestão de relacio-
namento com clientes.
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Sem aventura
O vereador Marco Rillo 

(PSOL) informou que haverá 
uma conversa no fim des-
ta semana para debater a 
formação de uma frente de 
esquerda para disputar as 
eleições para prefeito. Rillo 
reiterou que até aceita ser o 
representante da frente na 
disputa pela Prefeitura, po-
rém, antecipou que a aliança 
tem de ser muito bem costu-
rada para não ter desavença 
durante a campanha eleitoral. 
“Aventura não, quero marcar 
presença (no processo eleito-
ral) para ganhar as eleições”, 
diz o vereador. No passado, 
Rillo já disputou o cargo.

Alívio 
A equipe do governo Edinho Araújo (MDB) (foto) rece-

beu com alívio o fato de o decreto divulgado pelo gover-
nador João Dória (PSDB), ontem, ter mantido Rio Preto 
na fase laranja. Significa que as atividades econômicas 
continuam funcionando com restrições menos severas. 
Uma boa notícia, já que o prefeito tem tomado decisão 
cumprindo os protocolos determinados pela ciência. Ou 
seja, preservação da vida, com foco no menor número de 
vítimas até o fim da pandemia. Se a população fizer a sua 
parte, a vitória será mais rápida!

Anula
Projeto de Decreto Legislativo anula o decreto presi-

dencial que concedeu ao escritor Olavo Carvalho o mais 
alto grau de honraria da Ordem de Rio Branco, a classe 
Grã-Cruz. A condecoração faz referência ao patrono da 
diplomacia brasileira, José Maria da Silva Paranhos Junior, 
o Barão do Rio Branco, criada em 1963, para “distinguir 
serviços meritórios e virtudes cívicas”. Amigo do presi-
dente Bolsonaro, Carvalho contribui, de forma negativa, 
para afundar ainda mais o governo. A proposta tramita na 
Câmara Federal.

Não anda
Os dirigentes de partidos 

de esquerda, dotados de 
uma cultura ideológica laten-
te, acabam dificultando as 
tratativas com o objetivo de 
formar uma ampla aliança 
para disputar as eleições. Isso 
acontece a nível nacional, 
estadual ou municipal. Na 
concepção do próprio Marco 
Rillo (PSOL), isso influência de 
forma negativa no desempe-
nho nas eleições. Enquanto 
se debate ideologia, cada um 
de acordo com sua convicção, 
dirigentes direitistas avançam. 
É o tal negócio, a esquerda 
faz reunião para marcar a 
próxima. Aí não anda!

Forma legal
Zé da Academia (Patrio-

ta) diz que a Secretaria da 
Administração faz estudo 
para encontrar uma solução 
com o intuito de saber se 
pode ou não pagar salários 
aos profissionais do esporte, 
que recebem por meio do 
Auxílio Atleta. Como as ati-
vidades foram interrompidas 
por causa da pandemia, o 
pagamento foi suspenso. 
O vereador diz que o se-
cretário Luís Roberto Thiesi 
vai consultar o Tribunal de 
Justiça para encontrar uma 
forma legal, a fim de pagar 
os professores, técnicos e 
atletas. “A decisão sairá em 
breve”, disse.

Tranquilo
Apesar de estar enfren-

tando um período tenebroso 
por causa da pandemia, já 
que sofre pressão por todos 
os lados, pelo menos Edinho 
Araújo (MDB) está tranquilo 
em relação a chapa que irá 
encabeçar na disputa pela 
reeleição. Eleuses Paiva 
(PSD) será o candidato a 
vice novamente, portanto, 
enquanto os concorrentes 
esquentam suas cabeças 
para encontrar o vice ideal, o 
prefeito não tem motivo para 
se preocupar em relação ao 
parceiro de chapa. Afinal, 
parceiro difícil de carregar 
tira e não acrescenta voto 
na urna.

Foco 2022
O governador João Do-

ria (PSDB) tem como foco 
disputar as eleições para 
presidente da República em 
2022. O diabo é que surgiu 
o vírus, que devido às medi-
das impopulares adotadas 
para conter o avanço da 
Convid-19, tem causado 
desgaste profundo na sua 
imagem. Ninguém sabe o 
que foi combinado entre Do-
ria e Rodrigo Garcia (DEM), 
quando foi chancelada a 
aliança (PSDB-DEM) para 
disputar o governo do Esta-
do, em 2018. Agora, não há 
dúvida que o vice Garcia está 
pavimentando a estrada para 
assumir o governo em 2022.

Na mesma…
O pré-candidato a prefei-

to Carlos de Arnaldo (PDT) 
continua internado, no setor 
de enfermaria do Hospital 
de Base, lutando contra a 
Covid-19. “Estou na mesma 
aqui (HB), sem previsão (de 
alta)”, se limitou a dizer o 
ex-vereador. Agora, é lógi-
co que Carlos de Arnaldo 
está focado na sua saúde. 
Por isso, não tem dispo-
sição para ficar pensando 
na disputa eleitoral. Como 
contraiu a doença, portanto, 
a postergação das eleições 
seria ideal para ele se res-
tabelecer com o objetivo de 
entrar em plena forma na 
campanha eleitoral.

O governo de São Paulo 
fez nesta sexta-feira (26) mais 
uma avaliação das regiões do 
Estado e divulgou a classifi-
cação por fase em cada uma 
delas, tendo como base o 
quadro do avanço da Covid-19 
e as taxas hospitalares.

Nesta nova avaliação, Rio 
Preto se manteve na fase 2 
(Laranja), conforme previam 
membros do Comitê Gestor de 
Enfrentamento do Coronavírus. 
A manutenção se deve, segun-
do eles, a infraestrutura criada 

na cidade nos últimos meses. 
E que, se isso não tivesse 
acontecido, Rio Preto poderia 
ser reclassificada agora para 
a Fase 1 (Vermelha), que res-
tringe a abertura apenas aos 
serviços essenciais.

Atualmente, Rio Preto tem 
400 leitos de enfermaria e 200 
leitos de UTIs. Rio Preto tem 
uma média de 15 leitos de UTI 
para cada 100 mil habitantes, 
quando a recomendação é de 
5 leitos para cada 100 mil.

Com a manutenção de Rio 
Preto na fase Laranja, nada 
muda no que diz respeito ao 
regramento que está sendo 
seguido no município desde o 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Estrutura hospitalar mantém 
Rio Preto na Fase Laranja 

por mais uma semana

LEITOS DISPONÍVEIS
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POR POUCO
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dia 1º de junho.
Apenas comércio em geral, 

shoppings e serviços regrados 
dentro da fase Laranja podem 
funcionar na cidade durante 
quatro horas consecutivas 
e com 20% de capacidade 
máxima. Continua mantido o 
escalonamento de horário, das 
9h às 15h, entre os diversos 
tipos de estabelecimentos 
comerciais de rua, de segunda 
a sexta-feira, sendo proibido o 
funcionamento aos finais de 
semana.

O faseamento de cada 
região dependerá da capaci-
dade do sistema de saúde. 
São considerados os fatores 

de taxa de ocupação de UTIs 
(Unidade de Terapia Intensiva) 
por pacientes com Covid-19, 
leitos UTI Covid-19 para cada 
100 mil habitantes na região e 
evolução da epidemia: número 
de casos, número de interna-
ções e número de óbitos. Essa 
troca de fase poderá ser altera-
da para mais flexível ou menos 
flexível, conforme o cumpri-
mento de cada protocolo que 
inicialmente será feito a cada 
sete dias e posteriormente a 
cada 14 dias.

O próximo balanço que 
pode mudar a fase de Rio 
Preto acontecer na próxima 
sexta-feira, 3 de julho.

Olímpia é reclassificada para a fase Laranja

Nesta sexta-feira (26), o 
governador João Doria apre-
sentou a atualização das fa-
ses do plano São Paulo para 
a retomada econômica no 
Estado. A região de Barretos 
– onde Olímpia está inserida 
– foi reclassificada para a 
fase 2, Laranja, que permite 
o funcionamento de algumas 
atividades, com restrições.

Por meio de nota, a pre-
feitura de Olímpia informou 
que “diante da nova reclas-

sificação, a Administração 
aguarda o decreto estadual e 
irá publicar um novo decreto 
municipal, na segunda-feira 
(29), regulamentando a rea-
bertura do comércio e outros 
serviços, seguindo as orienta-
ções do Governo do Estado.”

A prefeitura também res-
saltou que ainda espera o 
resultado do recurso impe-
trado no Tribunal de Justiça 
solicitando autonomia da 
administração para decidir 
sobre as regras de flexibili-
zação.

Isabela MARTINS

ALÍVIO

Decisão anima comerciantes que poderão reabrir na segunda-feira

Isabela MARTINS

Alívio 

de taxa de ocupação de UTIs 
(Unidade de Terapia Intensiva) 
por pacientes com Covid-19, 
leitos UTI Covid-19 para cada 
100 mil habitantes na região e 
evolução da epidemia: número 
de casos, número de interna-
ções e número de óbitos. Essa 
troca de fase poderá ser altera-
da para mais flexível ou menos 
flexível, conforme o cumpri-
mento de cada protocolo que 
inicialmente será feito a cada 
sete dias e posteriormente a 

“Todo o cuidado agora é pouco, podemos 
regredir no próximo anúncio”, afirma Edinho

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB), na live desta sexta-
-feira (26), fez uma avaliação 
da manutenção de Rio Preto 
na fase 2 (Laranja) e afirmou 
que estivemos próximos de ir 
para a fase 1 (Vermelha), na 
qual seria necessário fechar 
tudo, mantendo abertos 
somente os serviços essen-
ciais.

“Todo o cuidado agora é 
pouco, podemos regredir no 
próximo anúncio”, alertou o 
prefeito. O próximo anuncio 
de classificação do Plano 
São Paulo acontece na sex-
ta-feira (3 de julho).

O chefe do Executivo 

alertou que o interior agora 
é o epicentro do contagio 
da Covid-19. O novo mapa 
mostra que diversas regiões 
ao redor de Rio Preto estão 

Sérgio SAMPAIO

PLANO SÃO PAULO
Quarentena no Estado é 

prorrogada até dia 14 de julho
O governador João Doria 

(PSDB) prorrogou pela sexta 
vez a quarentena no Estado de 
São Paulo para o combate na 
proliferação do Coronavírus.

A nova quarentena tem 
início na próxima segunda-fei-
ra (29) e vai até do dia 14 de 
julho. Dentro deste período, os 
municípios têm que cumprir o 
regramento definido pelo Plano 
São Paulo.

No novo faseamento do 
Plano, Rio Preto se manteve 
por mais uma semana na fase 
2 (Laranja).

Rio Preto – O prefeito Edi-
nho Araújo (MDB), por meio de 
um novo decreto que vai ser 
publicado neste sábado (20) 
no Diário Oficial (Jornal DHoje 
Interior), também prorrogou a 
quarentena no município até o 
dia 14 de julho.

Sérgio SAMPAIO

Coletiva desta sexta (26) que anunciou prorrogamento da quarentena no Estado

na fase Vermelha, como 
Araçatuba, Bauru e Ribeirão 
Preto, dentre outras.

Edinho salienta que cada 
um deve fazer a sua parte 

para evitar aglomerações, 
pois esse é o único “remédio” 
existente até o momento 
para diminuir o avanço da 
pandemia.



A-4 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
27 de junho de 2020 COTIDIANOCOTIDIANO

saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO

*Como o consultor e Dou-
tor Régis Ferraz reabriu sua 
clínica no Brasil e nos Estados 
Unidos pós-quarentena? 

Tudo está diferente, aque-
la ansiedade para atender, 
atender e atender deu lugar a 
prevenir, prevenir e prevenir!

Como prevenir em um local 
de atendimento físico, onde 
impera o medo e a incerteza? 
Será que é hoje o dia de voltar 
a abrir a clínica? É hoje o dia 
de retomar os tratamentos 
de fisioterapia? Será que 
devemos reabrir? Qual horá-
rio? Quanto tempo? Quantos 
minutos de distanciamento 
deve haver entre um paciente 
do outro? Como organizar 
esta dinâmica para que não 
haja aglomeração? Como ter 
certeza de errar menos neste 
momento? A única resposta 
é que ninguém tem a certeza 
exata e precisa, com toda 
segurança necessária, para 
não colocar a vida de ninguém 
em risco de contaminação por 
Covid-19.

Porém, existem pessoas 
que vivenciaram experiências 
e podem nos orientar a seguir 
pelo mesmo caminho com 
menos erros e mais acertos, 
de acordo com experiências 
vividas na prática.

É este o caso do nosso 
entrevistado hoje, um fisiote-
rapeuta brasileiro, que atual-
mente é gestor de uma clínica 
nos Estados Unidos. Local 
aonde a pandemia chegou pri-
meiro e as experiências vividas 

na prática também! 
O Dr. Régis Ferraz administra 

uma clínica no Brasil, em Recife, 
onde segue o mesmo protocolo 
que fez na reabertura de sua 
clínica no exterior. De acordo 
com ele, investir em biossegu-
rança, tanto dos profissionais 
quanto dos pacientes, é um dos 
caminhos para a reabertura com 
sucesso e menos riscos. 

Veja o relato completo: 
O ano de 2020 jamais será 

esquecido. O mundo inteiro foi 
inacreditavelmente impactado 
por um vírus e tudo parou. De-
pois de alguns meses, estamos 
voltando ao “novo normal”. 
Máscaras faciais escondendo os 
sorrisos, apertos de mão subs-
tituídos por um aceno de longe, 
encontros de trabalho, família e 
amigos agora são virtuais. E a 
vida segue seu rumo.

Tive a oportunidade de 
acompanhar essa mudança 
com alguma antecedência em 
relação ao Brasil, pois moro 
atualmente nos Estados Unidos. 
Aqui, logo que o processo de re-
torno (dividido em fases) chegou 
ao estágio final, os números de 
novos casos aumentaram signi-
ficativamente. Ao ponto de já se 
falar em novo lockdown. Mas a 
população já sabe as consequ-
ências de uma nova paralisação 
e começa a adotar as medidas 
corretas de prevenção. E assim 
a vida vai retomando o ritmo.

No Brasil, mais precisamente 
em Recife, tive o privilégio de 
reabrir a minha clínica há quatro 
dias. Sim, foi um privilégio. Mui-
tas empresas ficaram pelo cami-

nho. Foram exatos três meses 
com nossas portas fechadas. 
Faturamento zero. Contas a 
pagar. E muitas decisões difíceis 
tomadas nesses 90 dias. Nesse 
tempo, aprendi a viver um dia 
de cada vez. Ninguém sabe o 
que vai acontecer amanhã. E 
foi assim que decidimos fazer o 
processo de reabertura: um dia 
de cada vez. Cheguei a comen-
tar que é mais fácil abrir uma 
nova clínica, partindo do ponto 
zero, do que reabrir uma.

Primeiro, fizemos um forte 
investimento em EPIs (Equipa-
mentos de Proteção individual), 
dispensers de álcool gel, tapete 
sanitizante, termômetro digital, 
reestruturação do ambiente 
da recepção, horário reduzido 
(para evitar o horário de pico 
nos ônibus, para colaboradores 
e clientes que usam esse meio 
de transporte). Além disso, 
passaremos a controlar o fluxo 
de pessoas a clínica, bem como 
restringiremos o número de 
acompanhantes. Até mesmo 
os biscoitinhos e cafezinhos que 
oferecíamos na recepção serão 
eliminados.

As consultas, antes reali-
zadas por ordem de chagada, 
agora tem janelas de horários. 

       Colaboradores e clientes serão sempre orientados sobre 
condutas de higienização de mãos, etiquetas de tosse, sinais 

de alerta para suspeita do COVID-19, bem como exercícios 
respiratórios e cuidados básicos com a saúde, de forma a 

manter uma boa imunidade ”

Reabertura de clínicas e 
consultórios pós-quarentena 

As consultas terão intervalos 
maiores entre uma e outra. O 
uso de máscara será obrigatório. 
E as portas e janelas da clínica 
serão abertas a cada hora, para 
a renovação completa do ar.

Colaboradores e clientes 
serão sempre orientados sobre 
condutas de higienização de 
mãos, etiquetas de tosse, si-
nais de alerta para suspeita do 
COVID-19, bem como exercícios 
respiratórios e cuidados básicos 
com a saúde, de forma a manter 
uma boa imunidade.

E assim, com tanta coisa 
nova, vamos retomando os 
atendimentos. Sabendo que a 
desconfiança e o medo ainda 
estarão entre nós, especial-
mente naqueles que perderam 
pessoas queridas.

Fica aqui minha humilde 
recomendação: aproveite cada 
dia da sua vida! Viva o hoje! De 
vez em quando vá ao passado, 
apenas para “reviver” coisas 
boas! E, na mesma medida, 
lance seus pensamentos ao 
futuro, também se colocando 
sempre numa situação feliz e 
agradável. Nos dois casos, volte 
logo! E aproveite esse momento 
único que é o agora!

 Dr. Régis Ferraz

Fisioterapeuta e Empreen-
dedor

@regisferraz_
Minha gratidão ao Dr. Régis 

Ferraz por aceitar o convite des-
ta coluna e se mostrar sempre 
solicito para concluir da melhor 
maneira possível esta matéria. 
Gratidão

Dra Silvia Batista 
Fisioterapeuta e educa-

dora física.
@silviabatistafisiodan-

cer
Email: silviafisioterapia@

icloud.com

Rio Preto registra 227 novos casos 
de Covid-19 e cinco mortes

A Secretaria de Saúde de 
São José do Rio Preto atualizou o 
número de casos de coronavírus 
no município nesta sexta-feira 
(26). Foram 227 novos casos 
confirmados, totalizando 2.243 
casos no total. Destes números, 
39 dos confirmados são profis-

sionais da saúde, que somam 
396 casos no total.

Foram registrados também 
cinco óbitos, sendo duas mu-
lheres com mais de 50 anos e 
três homens acima dos 60 anos. 
Agora, Rio Preto contabiliza 70 
mortes, desde o inicio da pan-
demia. A proporção de pacientes 
curados desabou nas últimas 24 
horas, com apenas três recupe-

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

rados. Na quinta-feira (25), o 
município tinha 63% dos casos 
curados e nesta sexta-feira (26) 
a porcentagem caiu para 56%.

A cidade registra 212 interna-
dos com Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG), sendo que 
68 estão em UTI e 144 na enfer-
maria. Dentre esses internados, 
95 pacientes já testaram positivo 
para Covid-19 (equivalente a 

Olímpia confirma sete 
novos casos Covid-19

A secretaria de Saúde de 
Olímpia informou, nesta sex-
ta-feira (26), que foram con-
firmados sete novos casos 
positivos de Covid-19. As pa-
cientes são duas mulheres de 
19 e 31 anos e cinco homens 
de 33, 36, 41, 55 e 67 anos.

Com as atualizações, Olím-
pia possui 128 casos confir-
mados, dos quais 86 estão 
curados (67%) e dois perma-
necem internados na Santa 
Casa, um na UTI e um na en-
fermaria, além de três óbitos. 
O município aguarda resultados 
de 27 suspeitos, sendo dois 
pacientes internados.

Isabela MARTINS

PANDEMIA 1 TCHAU, CORONA!PANDEMIA 2

Município registra 86 pacientes curados da doença

Divulgação

“

Mirassol ultrapassa os 
100 casos de Covid-19

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio da Vigilância Epide-
miológica do Departamento 
de Saúde, informou que 
foram confirmados 11 casos 
positivos de Covid-19 no 
município nesta sexta-feira 
(26).

Foram sete mulheres 
diagnosticadas, com ida-
des que variam de 27 a 60 

anos, e quatro homens, com 
idades que variam de 30 a 
59 anos. Nove estão em 
quarentena em casa e dois 
estão internados na enfer-
maria do Hospital de Base.

O município contabili-
za 815 notificações, 105 
positivos, 604 negativos e 
106 aguardando resultado. 
Do total de positivos, há 74 
curados, 20 em quarentena, 
8 internados e 3 óbitos.

Da REDAÇÃO

Cidade divulgou 11 novos casos de Coronavírus nesta sexta (26)

Divulgação

Idosa de 103 anos recebe 
alta após vencer o Covid-19

Uma paciente de 103 anos 
venceu a batalha contra o Co-
ronavírus e recebeu alta nesta 
sexta-feira (26) na Santa Casa 
de São José do Rio Preto. 
Dona Floripe foi internada no 
domingo (21), mas não che-
gou a ir para a UTI. Ao sair, ela 
foi aplaudida por funcionários 
do hospital. Agora, ela ficará 
em isolamento dentro de casa, 

sob os cuidados da família.
A Santa Casa conta com 

48 pacientes confirmados com 
Coronavírus até esta sexta-feira 
(26), sendo que 26 estão na 
enfermaria e 22 na UTI. Nos 
casos de Síndrome Respirató-
ria Aguda Grave (SRAG), são 
38 internações, com 34 na 
enfermaria e quatro na UTI. 
Dos 86 internados, 16 ainda 
aguardam o resultado do teste 
para Covid-19.

Vinicius LIMA

 Dona Floripe ficará em isolamento domiciliar, sob cuidados da família

Divulgação

45%). O coeficiente de incidên-
cia subiu de 437 para 487 casos 
para cada 100 mil habitantes.

O secretário de saúde, Alde-
nis Borim, chamou atenção para 
o crescente número de óbitos. 
“Esse indicador é considerado 
peso 4, ou seja,  se tivermos 
muitos óbitos, mesmo estando 
amarelo em outras fases, pode-
remos passar para o vermelho. 

E os óbitos refletem o número 
de casos, que por sua vez reflete 
aglomerações. Uma coisa puxa a 
outra”, afirmou.

Borim também explicou os 
critérios que mantiveram Rio 
Preto na fase laranja. “Usaram 
os indicadores do dia 21/06 
para fazer a nossa classificação. 
A taxa de ocupação hospitalar 
foi de 44% somando todos os 

hospitais da cidade. Isso nos 
deixa uma certa tranquilidade 
em termo de número de leitos, 
pois estamos na fase verde.  Na 
média de novos casos, estamos 
na fase amarela. Na média de 
novas internações, é que começa 
o problema, nós tivemos 1.12 no 
número de internações, sendo 
que acima de 1,5 caímos para 
fase vermelha”, comentou.
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Baep apreende droga escondida 
dentro de banheiro de igreja

Um pintor de paredes, de 
31 anos, foi preso por tráfico 
na tarde de quinta-feira (25), 
no bairro Anchieta, em Rio 
Preto. Ele guardava porções 
de cocaína na igreja em que 
o pai dele é pastor, além de 
dinheiro suspeito de ter origem 
da venda do entorpecente.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, policiais do 
Baep (Batalhão de Ações 
Especiais de Polícia) tinham 
informações de que em uma 
casa do bairro Jardim Esplana-
da ocorria tráfico. Ao se apro-
ximarem do local, o suspeito, 
que estava no portão da re-
sidência, rapidamente entrou 
no imóvel. Os policiais, então, 
acompanhados da mulher e do 
pai do pintor, revistaram a casa 
e nada de ilícito foi encon-
trado. Em revista pessoal ao 
suspeito, foi encontrada uma 
pequena porção de pó branco, 
aparentando ser cocaína, além 
de R$ 1.940.

Aos policiais, o pintor con-
fessou que estava vendendo 
drogas e que as guardava na 
igreja, na qual seu pai é pastor. 
Ele também indicou o nome 
do homem, para quem estava 
trabalhando, de quem a polícia 
já tinha informações do seu 
envolvimento com o tráfico.

A equipe do Baep, com 
apoio do canil da PM, apre-
endeu na igreja 14 porções 
maiores de cocaína, outras 
48 menores da mesma dro-
ga, uma balança de precisão 
e R$3.527, em notas de 
diversos valores. A droga e o 
dinheiro estavam escondidos 
no forro do banheiro feminino 
do templo. O pintor alegou que 
guardava a droga para outro 
homem e informou a casa 
dele. Porém, ao chegar ao 
local, a PM encontrou a casa 
fechada.

Encaminhado à Central de 
Fragrantes, o pintor foi preso 
por tráfico, ficando à disposi-
ção da Justiça. Já o homem 
indicado por ele, será investi-
gado pela Polícia Civil.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

TARRAF doará 13 toneladas de 
alimentos em Rio Preto

Com o objetivo de au-
xiliar pessoas em situação 
de vulnerabilidade social, 
a TARRAF, por meio da Tar-
raf Social, fará a doação 
de 13 toneladas de ali-
mentos, correspondente 
a mil cestas básicas.

A ação faz parte da 
campanha “1.000 Ces-
tas”, iniciada no dia 22 
de junho e que mobiliza 
cerca de 200 colaborado-
res. Serão beneficiados o 
projeto “Colo de Maria”, 

da Missão Guadalupe, e 
outras famílias carentes 
de Rio Preto. A arreca-
dação segue até o dia 3 
de julho e a entrega está 
marcada para o dia 4 de 
julho, a partir das 8h15, 
na Missão Guadalupe.

“Vamos complementar 
o número de cestas bá-
sicas doadas pelos cola-
boradores até atingirmos 
a marca de mil cestas. 
Precisamos ajudar quem 
precisa”, disse o presi-
dente da empresa, Olavo 
Tarraf.

Da REDAÇÃO Antes dessa campa-
nha, a TARRAF já havia do-
ado 1 tonelada de alimen-
tos para a Igreja Sagrado 
Coração de Jesus, que 
atende famílias carentes 
na região norte da cidade.

A Missão Guadalupe 
atua em diferentes frentes 
sociais, com projetos que 
assistem moradores de 
rua, dependentes quími-
cos, entre outros. O pro-
jeto “Colo de Maria”, por 
exemplo, auxilia gestantes 
e mães  em situação de 
risco.

VATERCIDES SANCHES – Falecido 
no dia 26/06/2020 aos 79 anos de idade. 
Deixando os fi lhos: Valdemir, Vanderlei e 
Marcio Eduardo. Sepultamento ocorreu 
no dia 26/06/2020 às 17h, saindo do 
velório Jardim da Paz para o cemitério 
Jardim da Paz.

ELVIRA GUARNIER DE OLIVEIRA – 
Falecida no dia 26/06/2020 aos 96 anos 
de idade. Era viúva de Nelson de Oliveira, 
deixando a fi lha: Sonia. Sepultamento 
ocorreu no dia 26/06/2020 às 13h, saindo 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério São João Batista.

DEJAIR ANTÔNIO GUEDES – Falecido 
no dia 26/06/2020 aos 69 anos de idade. 
Era casado com Teresinha Guedes, 
deixando os fi lhos: Juliana, Júlio e João. 
Sepultamento ocorreu no dia 26/06/2020 
às 10h30, saindo do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério São 
João Batista.

  FALECIMENTOS

Celulares são apreendidos 
no CPP de Rio Preto

Um agente penitenciário 
apreendeu oito aparelhos 
celulares e carregadores em 
dois alojamentos do Centro 
de Progressão Penitenciária 
(CPP) de Rio Preto. A apre-
ensão ocorreu na quarta-feira 
(24) e um boletim de ocor-
rência foi registrado no dia 

seguinte, quinta-feira (25).
Segundo informações do 

primeiro boletim, três de-
tentos foram flagrados por 
agentes penitenciários com 
os celulares. Um dos apare-
lhos de telefone foi localizado 
em uma das alas da peniten-
ciária durante uma revista 
rotineira para troca de turno 
de funcionários. Um dos pre-

Tatiana PIRES sos foi visto segurando um 
celular escondido dentro de 
uma meia.

Os quatro detentos serão 
investigados por entrada 
ilegal de aparelho móvel de 
comunicação em estabele-
cimento prisional. Os celu-
lares foram apreendidos e 
apresentados na Central de 
Flagrantes.

Os quatro detentos que estavam com os telefones celulares serão investigados

O motorista de um carro 
Ford Fiesta perdeu o controle 
da direção e atingiu um poste, 
na quinta-feira (25), no São 
Deocleciano, em Rio Preto. 
Com a colisão, o veículo pe-
gou fogo e o poste foi derruba-
do, provocando a interrupção 
de energia elétrica em várias 
casas do bairro.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a Polícia Militar 
foi acionada para atender um 
acidente de trânsito, mas 
quando chegou viu o carro em 
chamas. O Corpo de Bombei-
ros já estava no local.

Após o acidente, o moto-
rista fugiu. Dentro do veículo 
foi encontrada uma pochete 
com alguns documentos. O 
veículo foi apreendido admi-
nistrativamente pela PM e os 
documentos entregues à Polí-
cia Civil. Registrado como fuga 
do local de acidente e choque, 
o caso será investigado pelo 
3º Distrito Policial.

Motorista bate 
carro em poste, 

foge e causa 
falta de energia

Tatiana PIRES

Divulgação

Divulgação

PM localiza moto 
furtada com entregador

Tatiana PIRES

Ele foi orientado a 
apresentar todas 
as informações do 
vendedor da moto

Durante patrulhamento 
de rotina pela avenida Mur-
chid Homsi, com o intuito 
de prevenção à roubos em 
farmácia, a Polícia Militar 
de Rio Preto localizou uma 
moto, furtada em março.  O 
veículo estava na posse de 
um estudante, de 22 anos, 
que trabalha como entrega-

dor. O caso aconteceu na 
noite de quinta-feira (25).

Segundo o boletim de 
ocorrência, o entregador 
alegou que comprou o ve-
ículo, uma Honda Biz, em 
um leilão e afirmou possuir 
a nota fiscal. Ele foi orien-
tado a apresentar todas as 
informações do vendedor da 
moto no 7º Distrito Policial, 
que investigará o caso.

Ainda de acordo com o 
registro policial, o chassi da 
moto estava “pinado”, por 
isso foi apreendida e levada 
para o pátio de Tanabi.

A arrecadação dos alimentos segue até o dia 3 de julho

Divulgação

LINHAS CANCELADAS

O entorpecente foi en-
contrado com auxílio do 
canil da Polícia Militar. 
O suspeito foi ouvido e 
preso em flagrante por 
tráfico.

EM INVESTIGAÇÃO

SOLIDARIEDADE

 De acordo 
com o boletim 
de ocorrência, 

policiais do Baep 
(Batalhão de 

Ações Especiais 
de Polícia) tinham 
informações de 

que em uma casa 
do bairro Jardim 

Esplanada ocorria 
tráfico

“

”

APAGÃO

Divulgação

A moto foi apreendida e levada ao pátio em Tanabi

Cláudio LAHOS
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A videoconferência com as partes 
envolvidas deve ser gravada e 
conter a leitura da escritura

Divulgação

Primeira venda de imóvel com escritura 
100% digital é realizada em Rio Preto

Nesta sexta-feira (26), 
São José do Rio Preto re-
gistrou sua primeira venda 
de imóvel com escritura 
totalmente digital. O fato 
ocorreu em um encontro 
virtual entre a com-
pradora, o tabelião 
do 2° Tabelião de 
Notas de Rio Preto 
e o representante 
da EMais Urbanis-
mo, apenas 90 dias 
após a primeira ne-
gociação deste tipo 
no Brasil ter sido 
realizada no Rio de Janeiro.

“Essa tecnologia é in-
teressante, porque evita a 
necessidade de todas as 
partes estarem presentes 
no cartório no momento 
da assinatura, e também 
o contato físico entre os 
envolvidos, medida neces-
sária principalmente diante 
dos cuidados relativos à 
Covid-19”, afirmou Mariana 
Giorgi, diretora da Compac-
to Imóveis, empresa que 
intermediou a venda.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O novo modelo é consi-
derado mais rápido e sem 
custo adicional para as par-
tes. A agropecuarista Ge-
orgia Garcia Leal de Lima, 
30 anos, compradora do 
imóvel, ficou mais tranquila 
com a novidade. “Estou na 
minha fazenda em Paranaí-

ba-MS, e a as-
sinatura digital 
facilitou muito 
o processo”, 
afirmou.

As exigên-
c i a s  l e ga i s 
p a r a  e s s a 
nova modali-
dade são, por 

exemplo, a gravação da 
videoconferência com as 
partes envolvidas e a leitura 
da escritura. Algumas for-
malidades de praxe continu-
am nessa reunião on-line, 
como é o caso do detalha-
mento da hora, data, livro e 
folha do documento, assim 
como a resposta de que 
todos os presentes estão de 
acordo com o que foi falado. 
Antes da reunião virtual, o 
documento é enviado para 
a conferência de todos.

Novidade
Em Rio Preto 

A Caixa Econômica Federal 
começa a depositar amanhã 
(27) novas parcelas de R$ 600 
(R$ 1,2 mil para famílias chefia-
das por mulheres) na poupança 
digital, referentes a três lotes de 
beneficiários do auxílio emer-
gencial que não fazem parte 
do Bolsa Família. Mais de 40 
milhões de pessoas receberão 
os créditos até o próximo sábado 
(4), de acordo com o mês de 
nascimento.

O calendário foi publicado 
ontem (25) em edição extra do 
Diário Oficial da União e deta-
lhado hoje (26) pelo presidente 
da Caixa, Pedro Guimarães, em 
entrevista virtual. Como os pa-
gamentos são digitais, o banco 
não abrirá as agências.

Beneficiários do lote 1, que 
receberam a primeira parcela 
até o dia 30 de abril, receberão 

neste sábado o crédito da ter-
ceira parcela. Serão mais de R$ 
19,7 bilhões para 31 milhões de 
pessoas. Também será feito o 
pagamento da segunda parcela 
para 8,7 milhões de beneficiá-
rios do lote 2, aqueles que rece-
beram a primeira parcela entre 
16 e 29 de maio, que receberão 
um montante de R$ 5,5 bilhões. 
A partir de amanhã, a Caixa tam-
bém creditará a primeira parcela 
para 1,1 milhão de beneficiários 
do lote 4, que receberão cerca 
de R$ 700 milhões.

Todos os beneficiários vão 
receber o dinheiro em uma 
conta digital, mesmo aqueles 
que indicaram conta de outro 
banco no cadastro. O presi-
dente da Caixa destacou que a 
prioridade do banco é manter o 
atendimento digital, de forma a 
evitar aglomerações de pessoas 
nos pontos de atendimento, 
seguindo os protocolos de pre-

Da REPORTAGEM

Caixa começa a pagar hoje terceira 
parcela do auxílio emergencial

Mirassol e Palestina atingem um dos 
menores índices de perdas de água do Brasil

Uma pesquisa realizada 
pelo Instituto Trata Brasil, em 
parceria com a organização 
Water.org dos Estados Unidos, 
lançou neste mês de junho o 
estudo “Perdas de água 2020 
(ano base 2018) – Desafios 
à disponibilidade hídrica e 
necessidade de avanço na 
eficiência do saneamento”. 
O documento revelou que as 
perdas na distribuição estão 
em 38,45%, ou seja, a cada 
100 litros de água captada, 
tratada e potável, 38 litros 
não chegam para ninguém, o 
que equivale a 7,1 mil piscinas 
olímpicas de água perdidas 
todos os dias, gerando uma 
perda financeira acima dos R$ 
12 bilhões.

Na região, os municípios de 
Mirassol e Palestina ficaram 
abaixo desta média. “Com 
constantes investimentos e 
uma equipe técnica especia-
lizada, conseguimos atingir a 
média de 27% em Mirassol e 
16%, em Palestina, números 
bem abaixo da média nacio-
nal”, explicou o diretor opera-

cional das empresas Sanessol 
e Esap (responsáveis pelo 
saneamento básico de Mirassol 
e Palestina, respectivamente) 
Antônio Hercules Neto.

Acompanhamentos diários 
da perda de água nos siste-
mas com pesquisas por meio 
da mínima noturna (técnica 
utilizada para medir a pressão 
e a vazão de água), haste de 
escuta mecânica nos cavale-
tes residenciais da cidade e o 
Geofone que identifica o local 
exato do vazamento para que 
a manutenção seja efetuada 
no menor prazo possível são 
algumas das técnicas utilizadas 
pelas empresas para minimizar 
os prejuízos.

“Os índices de perdas de 
água de nossas operadoras 
assemelham-se aos de países 
como Coréia do Sul e Bélgica, 
graças às ações focadas no 
investimento e aperfeiçoamen-
to de tecnologias e inovações, 
resultando na sustentabilidade 
financeira e ambiental dos 
contratos”, comentou Alexandre 
Lopes, CEO da AVIVA Ambiental, 
que controla a Sanesol e Esap.

Quando se compara os indi-

Vinicius LIMA

Caixa é autorizada 
a criar mais uma 

loteria: a Supersete

A Caixa Econômica Fede-
ral foi autorizada a instituir 
mais um produto lotérico: a 
Supersete. Publicada o Diário 
Oficial da União de hoje (26), 
a Portaria nº 15.141 do Mi-
nistério da Economia informa 
que caberá ao banco definir 
a data do primeiro sorteio, 
bem como sua frequência e o 
preço das apostas, que terão, 
como referência, o preço a ser 
estabelecido para a aposta 
simples, de sete números.

O jogo consiste na indica-
ção de conjunto finito de prog-
nósticos sobre dez algarismos 
organizados verticalmente 
em sete colunas. A aposta 
mínima será de um número 
por coluna totalizando sete 
prognósticos.

Caso não sejam preen-
chidos pelo menos sete nú-
meros, o sistema de apostas 
preencherá automaticamente 
os prognósticos restantes, de 
forma a completar a aposta 
mínima de sete números – 
procedimento similar ao que 
ocorre com a aposta surpresi-
nha, em que o prognóstico é 

feito a partir do fornecimento 
aleatório de números, pelo 
sistema da Caixa.

Também será permitida 
a aposta chamada “Teimo-
sinha”, que compreende a 
repetição dos mesmos prog-
nósticos nos concursos sub-
sequentes.

A aposta máxima será de 
três algarismos por coluna, 
totalizando 21 números nas 
sete colunas apresentadas 
no volante ou na matriz de 
aposta eletrônica.

Estão previstas cinco fai-
xas de prêmio para quem 
acertar a partir de três dos 
sete números sorteados (um 
em cada coluna). Não ha-
vendo, em algum concurso, 
quem acerte qualquer faixa de 
premiação, o valor do prêmio 
ficará acumulado para quem 
acertar os sete números do 
concurso seguinte.

O recibo da aposta, po-
pularmente conhecido como 
bilhete, é o único comprovan-
te que habilita o apostador a 
receber o prêmio.

Apostas via Internet po-
dem ser feitas por meio do 
endereço eletrônico.

Da REPORTAGEM

Índice de perda de água se assemelha ao da Bélgica

EXEMPLO SORTE GRANDE

DEPÓSITO

cadores de perdas de água do 
Brasil com os padrões de países 
desenvolvidos, observa-se que o 
sistema de abastecimento ainda 
apresenta grande distância da 
fronteira tecnológica em termos 

de eficiência. A média das per-
das de faturamento total no 
Brasil em 2018 foi de 39,02%, 
24 pontos acima da média dos 
países desenvolvidos, que é de 
15%.
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Depósitos começam hoje e vão até o dia 4 de julho
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venção do período de pandemia.
Os beneficiários poderão 

utilizar os recursos por meio do 
cartão de débito virtual, disponi-
bilizado no aplicativo Caixa Tem, 
para compras pela internet ou 
por meio de maquininhas em 
lojas físicas. Também é possível 
realizar o pagamento de boletos 
e de contas de água, luz, gás e 
telefone. “Há um uso crescente 
e intenso de um desses quatro 
meios, 40% das pessoas já es-
tão realizando compras dessa 
maneira”, disse Guimarães.

Para aqueles que quiserem 
realizar o saque em dinheiro, o 
calendário de pagamento vai de 
18 de julho a 19 de setembro, 
também de acordo com o mês 
de nascimento. Nas respectivas 
datas, havendo saldo remanes-
cente na poupança digital, o 
valor será transferido automa-
ticamente para a conta que o 
beneficiário indicou no cadastro, 

sendo da Caixa ou conta em 
outro banco.

Lote 3 e Bolsa Família
Sobre o lote 3 de beneficiá-

rios, que tem cerca de 4,5 mi-
lhões de pessoas, o presidente 
da Caixa explicou que esse grupo 
já recebeu a primeira parcela 
nas contas digitais há cerca de 
dez dias e o saque em dinheiro 
poderá ser feito entre 6 e 18 de 
julho, também de acordo com 
o mês de nascimento. O paga-
mento da segunda parcela para 
esses beneficiários ainda depen-
de de autorização do Ministério 
da Cidadania e da Empresa de 
Tecnologia e Informações da 
Previdência Social (Dataprev).

Já os beneficiários do auxílio 
emergencial que estão no pro-
grama Bolsa Família recebem os 
recursos de acordo com o calen-
dário do programa, sempre nos 
últimos dez dias de cada mês. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP 

 
EXTRATO DE ADITIVO - PROCESSO Nº 25/2020 - ADITIVO CONTRATUAL Nº 
13/2020. 
CONTRATO Nº 08/2019. 
CONTRATADA: LM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA EIRELI. 
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e o reajuste do valor do Contrato nº 
08/2019, firmado entre as partes nos termos previstos em suas cláusulas SEXTA, item 
6.2 e QUARTA, item 4.4. e 4.4.1, respectivamente. 
Valor mensal: R$ 7.500,12 (sete mil e quinhentos reais e doze centavos). Valor 
global: R$ 90.001,44 (noventa mil e um reais e quarenta e quatro centavos). 
Vigência: 02 de julho de 2020 a 01 de julho de 2021. Data da assinatura: 26 de 
junho de 2020. Recursos orçamentários: 3390.34 – Outras Despesas de Pessoal 
Decorrentes de Contratos de Terceirização. Base Legal: Artigos 57, inciso II, e 55, 
inciso III, da Lei nº 8.666/93. São José do Rio Preto, 26 de junho 2020. Ver. Paulo 
Roberto Ambrósio – Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto – 
SP. 
 
 
 

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2020
Objeto: Aquisição de material de comunicação visual, tais 
como placas indicativas de obras e serviços, faixas, adesi-
vos e banners
Data do Encerramento: 14/07/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - 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, 26 de junho de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

 
 

 
 
 
 

 

SITICOM – SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO 
MOBILIÁRIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

 

   ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

        E D I T A L 

  Pelo  presente edital, ficam convocados todos os trabalhadores 
associados ou não deste Sindicato, para participarem da Assembléia Geral 0rdinária, 
que será  realizada no dia 30 de  Novembro de 2020, às 16hs, à rua Tiradentes nº 2534, 
Boa Vista, nesta cidade de São José do Rio Preto, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia; 

  1 - Leitura, discussão  e  aprovação da ata da assembléia      anterior; 

  2 - Leitura,   discussão   e   aprovação   do BALANÇO FINANCEIRO E 
PATRIMONIAL DO EXERCICIO DE 2019  com  o  Parecer do Conselho Fiscal.    

  Se na hora acima aprazada não houver o quorum legal para a realização 
da Assembléia, a mesma realizar-se-á duas horas após, no mesmo dia e local, com o 
número de associados presentes. 

   São José do Rio Preto, 27 de Junho 2020 

 

    (a.) Nelson Ioca - Presidente. 

 

 

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

JULIO CESAR MENEGAZ DE ALMEIDA e MARIA JOSÉ 
RIBEIRO MADLUM. Ele, de nacionalidade brasileira, en-
genheiro, divorciado, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 25 de maio de 1962, fi lho de JULIO BATISTA DE 
ALMEIDA e de CELMA MARIA MENEGAZ DE ALMEIDA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, esteticista, viúva, nascida 
em SANTA ROSA DE VITERBO, SP, no dia 25 de agosto de 
1962, fi lha de JOAQUIM ARMANDO RIBEIRO e de SÔNIA 
MARIA RIBEIRO. 

GLEIBER FRANCISCO DA SILVA e THAISY REGINA 
RODRIGUES. Ele, de nacionalidade brasileira, terapeuta, di-
vorciado, nascido em Recife, PE, no dia 31 de julho de 1981, 
fi lho de ANTONIO FRANCISCO DA SILVA e de EDILEUSA 
SEVERINA DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, inter-
prete de libras, divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia 
22 de abril de 1975, fi lha de PAULO DOS SANTOS RODRI-
GUES e de MARIANA MARGARIDA RODRIGUES. 

THIAGO CARVALHO SILVA e LARA ISMAEL SILVEIRA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro de software, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 23 de 
agosto de 1992, fi lho de ADILSON SILVA e de ROSEMEIRE 
APARECIDA DE CARVALHO SILVA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, professora, divorciada, nascida em Marília, SP, no 
dia 06 de março de 1988, fi lha de HEDILON BASÍLIO SIL-
VEIRA JÚNIOR e de CRISTIANE KELLI ISMAEL SILVEIRA.. 

_Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 26 de junho de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Vamos juntos #LutarContraACrise
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São José do Rio Preto, sábado

Roberto
 Toledo

XINGAMOS OS CHINESES PELO VÍRUS, E AGORA VAMOS PRECISAR DELES PRA 
COMEREM OS GAFANHOTOS. Sorria, beba muita água e seja feliz! 

FEIJOADA DO JUIZ e da 
APAE, benefi cente, aconte-
ce em clima drive thru, com 
live. Será dia 12 de julho, 
das 11h às 16 horas, com 
retirada na sede da APAE 
de Rio Preto, na rua Raul 
Silva 1863. Participam da 
live a dupla Dioran & Dio-
racy, Sambauê, Marcelo 
Rakar e Gplay.

NAYARA VALEZI Lazaro 
e Thiago Wilder Valezi Láza-
ro, grávidos, serão papais 
pela primeira vez, de um 
fi lho homem que nascerá no 
fi nal do ano. Presentão de 
Natal.  

CÁSSIO DE MARCO, pro-
moter da festa “Eu era Feliz 
e Sabia”, evento de sucesso 
entre casais já há alguns 
anos, desistiu da edição 
que realizaria no Automóvel 
Clube, em meados de se-
tembro. Nem preciso dizer o 
porquê!

GENTE DO BEM. Quem 
puder ajudar o Lar de Betâ-
nia de Idosos em Rio Preto, 
com qualquer doação de 
material de limpeza e higie-
ne, vai estar ajudando bas-
tante. O Lar de Idosos está 
precisando principalmente 
de água sanitária (Kiboa).  

AMANHÃ, domingo, vés-
pera de São Pedro, será 
comemorativo para as ani-
versariantes: Marcela Gat-
taz, Liliamaura Gonçalves 
de Lima, Evanilda Amaral 
Husseine e o empresário 
Nelson Sansão.

TEM MARIDO querendo 
desistir da mulher porque ela 
não está mais se cuidando 
e vice-versa. O jogo vai fi car 
empatado até a abertura 
dos salões de beleza e bar-
beiros. Beleza em tempo de 
pandemia é perda de tempo!

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Vamos juntos #LutarContraACrise

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Emoção e inclusão 
Terminou, mas ninguém ainda sabe quem foi a vencedora da 
4ª edição do Miss Cadeirante, realizada pelas redes sociais 
nesta semana. Mais de 150 mulheres de vários Estados do 
Brasil participaram e o resultado será anunciado na terça 
feira, dia 30. 

Tel. (17) 3233-4888

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Feijão amigo 
Para matar a sua vontade 
da Feijoada dos Amigos 
e reforçar o movimento 
#fiqueemcasa, os sócios 
da marca e amigos, Flávia 
Costa e Renato Nasser, 
realizam neste sábado, 
a partir do meio-dia, um 
formato delivery da feijoada 
mais tradicional do interior 
paulista.  A retirada do kit 
da Feijoada dos Amigos, 
que inclui feijoada, arroz, 
vinagrete, couve, farofa 
e laranja, será no Espaço 
Algodoeira, que fica 
localizado na marginal 
Comendador Vicente Filizola, 
nº 6.100, próximo a Levare. 

Preparando o pleito 
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral manda espalhar 
que a Justiça Eleitoral está preparando uma cartilha para 
as Eleições Municipais, com recomendações sobre o 
distanciamento social e de ordem sanitária, como de não 
levar a mão à boca, ao nariz e aos olhos, entre outros 
esclarecimentos. Disse, ainda, que a Justiça Eleitoral, em 
parceria com o Congresso Nacional, vai buscar doações com 
a iniciativa privada para o fornecimento, sem custo para os 
cofres públicos, de máscaras, álcool gel e luvas para aumentar 
a proteção dos mesários e dos eleitores.

Dr. Guilherme Rocha com sua cara metade Guilherme 
Rocha Filho

DiáriodoBob
Abro o Diário do Bob deste sábado, com uma homenagem 

ao prefeito Edinho Araújo, um homem público empreendedor e 
progressista com muita história pra contar. Além de ser prefeito 
em Santa Fé do Sul e em Rio Preto, pela 3ª vez, Edinho foi Par-
lamentar em São Paulo e Brasília chegando ao Ministério. No 
próximo mês de julho, dia 30, Edinho comemora idade redonda 
(71 anos). Sempre ao lado da esposa Maria Elza, dos filhos 
e netos, além dos troféus que coleciona em sua trajetória, um 
merece destaque: a luta pela construção da ponte rodo-ferrovi-
ária sobre o Rio Paraná, inaugurada maio de 88. Hoje, Edinho 
recepciona o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que 
está em Rio Preto desde ontem a noite, em encontro programado 
para o auditório do Hospital de Base, apenas para convidados 
por causa da pandemia em curso. Todos os sábados, o Diário 
do Bob vai homenagear os rio-pretenses inspiradores, vivos ou 
não, mas selecionados pela história que construíram.  Briga 
de casal. Tem marido querendo desistir da mulher porque ela 
não está mais se cuidando e vice-versa. O jogo vai ficar empa-
tado até a abertura dos salões de beleza e barbeiros. Beleza 
em tempo de pandemia é perda de tempo! Laranja madura. 
Fomos laranja, somos laranja e  continuaremos laranja, sem 
prevaricar e sem se apossar de bens alheios. Ainda bem que 
porque senão ficaríamos presos (enclausurados) em casa com 
liberdade de expressão, mas trancados, fechados em nossos 
domínios. Nunca demos tanto valor a liberdade. Portas abertas. 
Epicentro da Covid-19 no País, São Paulo decidiu: a quarentena 
vai até 14 de julho; bares e restaurantes estão autorizados a 
funcionar na Grande SP a partir de 6 de julho. Ou seja, entre 
os dias 6 e 14 o paulistano e seus vizinhos vão poder passar 
o finzinho da quarentena no botequim. Tem mais é que come-
morar mesmo a sorte de ainda estar vivo num país com a lógica 
sanitária que temos. Vírus de bruços. Um candidato a prefeito 
(Carlos de Arnaldo Silva ) e um a vereador (Luiz Alberto Andaló) 
estão esperando receber alta do Covid-19 para entrarem de 
cabeça em suas campanhas. Eles vão precisam muito do ar 
livre. Ponto e basta!

Alo, alô motoristas  
Duas alterações no futuro 
Código de Trânsito para os 
motoristas leitores da coluna 
analisarem se melhora ou 
piora a nossa rotina ao 
volante: aumento da validade 
da CNH para dez anos para 
condutores com até 50 anos 
de idade. O prazo atual, de 
cinco anos, continua para 
aqueles com idade igual ou 
superior a 50 anos. Olho vivo. 
Quanto aos exames médico 
e psicológico, o substitutivo 
acaba com a necessidade 
de os profissionais serem 
credenciados perante os 
órgãos de trânsito estaduais, 
introduzindo na lei a exigência 
do Contran - Conselho 
Nacional de Trânsito de que 
eles tenham titulação de 
especialista em medicina 
do tráfego e psicologia do 
trânsito.



Jornal
São José do Rio Preto, sábado

27 de junho de 2020
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Deliberação 03/2020 

O Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus, considerando a necessidade de adoção 
de medidas de prevenção e controle da Pandemia COVID, mantida a classificação do município 
pelo Plano São Paulo, como fase 2 (cor laranja), revoga as Deliberações 01/2020 e 02/2020, e 
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.  

 

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. Qualquer propaganda, publicidade ou promoção pelos estabelecimentos comerciais e 
de serviços que estimulem a aglomeração de pessoas. 

2.3. 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, incluindo festas particulares em chácaras e condomínios. 

2.4. Exposição de produtos no ambiente externo do estabelecimento; 

2.5. Serviços de manobrista (valet); 

2.6. Atendimento ao público, atividades internas, serviços de entrega, prestação de serviço 
no endereço do solicitante ou qualquer outro tipo de atendimento aos estabelecimentos ou 
serviços nos dias de funcionamento não autorizados. 

2.7. O consumo de bebidas alcoólicas em toda a extensão de área abrangida pelos postos 
de combustíveis, estabelecimentos comerciais, logradouros públicos, estacionamentos e qualquer 
outra área passível de aglomeração de pessoas. 

 

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, evitar levar acompanhante e 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. 
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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.  

 

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:  

4.1.1. 20% da capacidade = 2 clientes para cada 100m2 (ou fração) de área útil construída 
(exceto estacionamento), ou 1 cliente para estabelecimento com área útil menor que 50m2. 

4.1.2. 30% da capacidade = 3 clientes para cada 100m2 (ou fração) de área útil construída 
(exceto estacionamento), ou 1 cliente para estabelecimento com área útil menor que 50m2. 

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 os serviços prestados 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 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; 

3 

 

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. Garantir, nos serviços prestados por profissionais, de atividades físicas realizadas no 
endereço do solicitante, o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas durante todo o 
período da atividade, a higienização dos objetos e materiais utilizados (entre um uso e outro) e o 
atendimento de, no máximo, 2 (duas) pessoas. 

4.19. Cumprir as regras estabelecidas para a atividade predominante existente 
(independente da atividade principal registrada), que deverá estar regularizada junto aos órgãos 
municipais (licença sanitária, quando necessária, e, alvará de funcionamento municipal) 
estendendo-se as mesmas regras às demais atividades registradas.  

4.20. Implantar sistema de informação visível ao público nas entradas dos estabelecimentos 
maiores de 500m2 de área construída, sobre a capacidade máxima permitida de público e o 
número de pessoas existentes no momento. 

4.21. Implantar nos corredores de acesso e circulação de pessoas, inclusive funcionários, dos 
estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços com mais de 500m2 de área construída, 
mão de direção para circulação de pessoas, garantindo o distanciamento de 1,5 metro. 

4.22. Restringir o uso da área de estacionamento nos estabelecimentos com mais de 500m2 
de área construída, quando houver, compatibilizando a área (ou a permissão de acesso) à 
capacidade definida para atendimento ao público. 

4.23. Garantir o distanciamento entre pessoas: distância mínima de 1,5 metro entre cada 
pessoa em todas as direções (2,25 m2/pessoa), inclusive nas filas, entre assentos e entre 
funcionários (local de trabalho, descanso e de refeições).  

4.24. Restringir as feiras livres ao comércio do ramo de alimentação, que devem cumprir as 
mesmas regras das atividades de comércio varejista correspondente.  

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

4.26. Vedar, nos cemitérios, a entrada de visitantes em feriados e datas comemorativas. 

4.27. Manter fechadas todas as portas e vias de acesso ao público durante a realização de 
atividades internas sem permissão de atendimento ao público. 

4.27.1. As atividade de entrega (delivery) ou serviço no endereço do solicitante 
estão permitidas durante a realização de atividades internas, sem atendimento ao 
público. 

4.27.2. Os estabelecimentos regrados quanto ao horário de atendimento presencial 
ao público (6 horas) poderão fora deste horário, apenas nos dias de funcionamento 
definidos, manter as atividades internas. 

4.28. Realizar drive-thru apenas quando possuir estrutura para tal: área de entrada e saída 
de veículos e barreira física de proteção entre funcionário e usuário. Fica proibido o acesso 
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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.  

 

4. Medidas específicas em cada estabelecimento/serviço 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.  

Os horários de funcionamento foram escalonados visando redução de circulação de pessoas, 
prioritariamente dos funcionários em transporte público. 

 

Legenda 1 - Essencialidade 

 

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. 

 

  Essencial 

  Não Essencial 

 

 

 

 

Legenda 2 – Risco de contaminação  

 

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. 

  Alto risco 

  Médio risco 

  Baixo risco 

 

5. 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: Ana Carolina Boldrin Cardoso, André Luciano Baitelo, Andreia 
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Francesli Negri Reis, Antonio Fernando Araújo, Daniela Cassia Calgaro Souza, Diene Heiri Longhi 
Trajano, Gisele Gasques Molina, Ligia Cavassani, Maria Amélia Zanon Ponce da Rocha, Mauricio 
Nogueira, Miriam Wowk dos Santos Silva, Soraya Andrade Pereira, Viviane Anheti Prado. 
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Francesli Negri Reis, Antonio Fernando Araújo, Daniela Cassia Calgaro Souza, Diene Heiri Longhi 
Trajano, Gisele Gasques Molina, Ligia Cavassani, Maria Amélia Zanon Ponce da Rocha, Mauricio 
Nogueira, Miriam Wowk dos Santos Silva, Soraya Andrade Pereira, Viviane Anheti Prado. 
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AGRICULTURA, PECUÁRIA E SERVIÇOS 
RELACIONADOS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.

PRODUÇÃO FLORESTAL
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.

PESCA E AQÜICULTURA
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA E 
CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE 
PRODUÇÃO PRÓPRIA

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários, sem consumo no local.

FABRICAÇÃO DE BEBIDAS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO FUMO
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS 
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E 
ACESSÓRIOS

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

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

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

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E 
PRODUTOS DE PAPEL

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

13

14
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16

17
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A AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA
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IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

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

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

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS 
E FARMACÊUTICOS

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E 
DE MATERIAL PLÁSTICO

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

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-
METÁLICOS

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

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

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL, 
EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

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

FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA, PRODUTOS ELETRÔNICOS E 
ÓPTICOS

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

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E 
MATERIAIS ELÉTRICOS

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

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

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

FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, 
REBOQUES E CARROCERIAS

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

FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE 
TRANSPORTE, EXCETO VEÍCULOS 
AUTOMOTORES

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

30

24

25

26

27

28

29

19

20 Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.21

22

23

18
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FABRICAÇÃO DE MÓVEIS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE JOALHERIA, 
BIJUTERIA E SEMELHANTES

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

FABRICAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS PARA PESCA E 
ESPORTE

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

FABRICAÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS 
RECREATIVOS

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

FABRICAÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS 
PARA USO MÉDICO E ODONTOLÓGICO E DE 
ARTIGOS ÓPTICOS

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

FABRICAÇÃO DE ESCOVAS, PINCÉIS E 
VASSOURAS

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

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

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

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

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

MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

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

32.92-2

32.99-0

33

D ELETRICIDADE E GÁS

32.3

32.4

32.5

32.9 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS

32.91-4

31

32 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS

32.1

32.2



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
27 de junho de 2020
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ELETRICIDADE, GÁS E OUTRAS UTILIDADES
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.  

CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.  

ESGOTO E ATIVIDADES RELACIONADAS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.  

COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE 
RESÍDUOS; RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.  

DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE 
GESTÃO DE RESÍDUOS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.  

INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.  

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, FERROVIAS, 
OBRAS URBANAS E OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.  

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

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.  

CONSTRUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRA-
ESTRUTURA

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.  

DEMOLIÇÃO E PREPARAÇÃO DO TERRENO
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E 
OUTRAS INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.  

OBRAS DE ACABAMENTO
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.  

43.1

43.2

43.3

42 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

42.1

42.2

42.3

43 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO

F CONSTRUÇÃO

41 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

41.1

41.9

E ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO

36

37

38

39

35
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OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA 
CONSTRUÇÃO

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.  

COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
Aberto de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.  

COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA 
VEÍCULOS AUTOMOTORES

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.

COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 
MOTOCICLETAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.

REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO 
COMÉRCIO, EXCETO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS

Aberto de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.

COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS-
PRIMAS AGRÍCOLAS E ANIMAIS VIVOS

Dias e horários de funcionamento regulares. 
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários

COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários

COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE 
CONSUMO NÃO-ALIMENTAR

Aberto de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades internas permitidas.

COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E 
PRODUTOS DE TECNOLOGIAS DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.

46.5

46 COMÉRCIO POR ATACADO, EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS

46.1

46.2

46.3

46.4

45 COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS

45.1

45.2

45.3

45.4

43.4

G COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS
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COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, 
APARELHOS E EQUIPAMENTOS, EXCETO DE 
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.

COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA, 
FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAL 
ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.

COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM 
OUTROS PRODUTOS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.

COMÉRCIO ATACADISTA NÃO-ESPECIALIZADO
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.

COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM 
GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS E 
SUPERMERCADOS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM 
GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, 
MERCEARIAS E ARMAZÉNS

Dias e horários de funcionamento regulares.
 Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários.

LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE 
DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES

Aberto de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, 
EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)

Aberto de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

 LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) DE 
AEROPORTOS, PORTOS E EM FRONTEIRAS 
TERRESTRES

Aberto de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

4713-0/02 

4713-0/04 

4713-0/05

COMÉRCIO VAREJISTA
47.1 COMÉRCIO VAREJISTA NÃO-ESPECIALIZADO

47.11-3

47.12-1

47.13-0 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

46.6

46.7

46.8

46.9

47

2

R
IS

CO
 

ES
SE

N
CI

A
LI

D
A

D
E

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

REGRAS PARA FUNCIONAMENTO

DESCRIÇÃO

 PADARIA E CONFEITARIA COM 
PREDOMINÂNCIA DE REVENDA

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários, sem consumo no local.

COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários, sem consumo no local.

COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, 
BOMBONS E SEMELHANTES

Aberto de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem consumo no local. 

COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES E PESCADOS 
- AÇOUGUES E PEIXARIAS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários, sem consumo no local.

COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem consumo no local.

COMÉRCIO VAREJISTA DE 
HORTIFRUTIGRANJEIROS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários, sem consumo no local.

TABACARIA
Aberto de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem consumo no local.

COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM 
LOJAS DE CONVENIÊNCIA

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem consumo no local.

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

Aberto de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem consumo no local.

47.29-6
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE; PRODUTOS DO FUMO

4729-6/01

4729-6/02

4729-6/99

4721-1/02 

4721-1/03

4721-1/04 

47.22-9

47.23-7

47.24-5

47.2  COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO
47.21-1 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PADARIA, LATICÍNIO, DOCES, BALAS E SEMELHANTES
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COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS 
PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas. 

COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE 
INFORMÁTICA

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E 
COMUNICAÇÃO

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE 
ÁUDIO E VÍDEO

Aberto de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
MÓVEIS, COLCHOARIA E ARTIGOS DE 
ILUMINAÇÃO

Aberto de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

Aberto de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

47.52-1

47.53-9 

47.54-7

47.55-5

47.31-8 

47.32-6 

47.4

47.5 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO

47.51-2 

47.3 COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
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COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS

Aberto de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

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

Aberto de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 
TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS

Aberto de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS 
DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Aberto de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
Aberto de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 
PAPELARIA

Aberto de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E 
FITAS

Aberto de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

47.61-0 COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PAPELARIA

4761-0/01

4761-0/02 

4761-0/02 

47.62-8

47.59-8 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4759-8/01

4759-8/99 

47.6 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS CULTURAIS, RECREATIVOS E ESPORTIVOS

47.56-3

47.57-1
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COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 
RECREATIVOS E ESPORTIVOS

Aberto de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO E 
VETERINÁRIO

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários.

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

Aberto de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Exceção: À atividade com predominância de vendas de produtos de higiene pessoal está 
permitido o funcionamento no horário regular. 
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E 
ORTOPÉDICOS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO 
VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

Aberto de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem compartilhamento de  roupas ou objetos.

COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
Aberto de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
Aberto de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

4782-2/01

4782-2/02 

47.74-1 

47.8 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NOVOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE E DE PRODUTOS USADOS

47.81-4

47.82-2  COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS E ARTIGOS DE VIAGEM

47.63-6

47.7 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, PERFUMARIA E COSMÉTICOS E ARTIGOS MÉDICOS, ÓPTICOS E ORTOPÉDICOS

47.71-7

47.72-5

47.73-3
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COMÉRCIO VAREJISTA DE JÓIAS E RELÓGIOS
Aberto de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE 
PETRÓLEO (GLP)

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS USADOS
Aberto de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, 
BIJUTERIAS E ARTESANATOS

Aberto de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES 
NATURAIS

Aberto de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE
Aberto de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

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

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 
SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO 
E ARTIGOS PIROTÉCNICOS

Aberto de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

4789-0/06

COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NOVOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4789-0/01

4789-0/02

4789-0/03

4789-0/04

4789-0/05

47.83-1 

47.84-9

47.85-7

47.89-0 
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COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS 
PARA ESCRITÓRIO

Aberto de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 
FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM

Aberto de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMAS E MUNIÇÕES
Aberto de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS 
NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Aberto de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

 TRANSPORTE FERROVIÁRIO E 
METROFERROVIÁRIO

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

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

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

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

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

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TÁXI/UBER/APP
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas com acesso ao público. 

MOTOTÁXI Atividades não permitidas.

TRANSPORTE ESCOLAR Atividades não permitidas.

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

49.21-3 

49.22-1 

49.23-0

49.24-8

49.29-9 

TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO
49 TRANSPORTE TERRESTRE

49.1

49.2 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS

4789-0/07

4789-0/08

4789-0/09

4789-0/99
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE 
PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, 
MUNICIPAL

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

TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE 
PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E 
INTERNACIONAL

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

ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS 
RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL

Atividades não permitidas.

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

Atividades não permitidas.

OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE 
PASSAGEIROS NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE

Atividades não permitidas.

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

TRANSPORTE DUTOVIÁRIO
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

TRENS TURÍSTICOS, TELEFÉRICOS E SIMILARES Atividades não permitidas.

TRANSPORTE AÉREO (ANAC)
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.

ARMAZENAMENTO E ATIVIDADES AUXILIARES 
DOS TRANSPORTES

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários.

ATIVIDADES DE CORREIO
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários.

ATIVIDADES DE MALOTE E DE ENTREGA
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários.

CORREIO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENTREGA

53.1

53.2

49.3

49.4

49.5 

51

52

53

4929-9/01

4929-9/02

4929-9/03

4929-9/04 

4929-9/99
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HOTÉIS E SIMILARES
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.

OUTROS TIPOS DE ALOJAMENTO NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.

RESTAURANTES E SIMILARES
Dias e horários de funcionamento regulares.
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 regulares.
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 
ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM 
ENTRETENIMENTO

Dias e horários de funcionamento regulares.
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 
ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, COM 
ENTRETENIMENTO

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

SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades com permissão de atendimento (com entrada de clientes) sem consumo no local 
(take away) com utilização de 20% da capacidade de clientes/usuários.

 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS 
PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E 
RECEPÇÕES - BUFÊ

Atividades não permitidas.

56.12-1

56.2 SERVIÇOS DE CATERING, BUFÊ E OUTROS SERVIÇOS DE COMIDA PREPARADA

5620-1/01

5620-1/02

56.11-2 RESTAURANTES E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS 

5611-2/01

5611-2/03

5611-2/04

5611-2/05

55.1

55.9

56 ALIMENTAÇÃO

56.1 RESTAURANTES E OUTROS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS

I ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO
55 ALOJAMENTO
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CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 
PRIVATIVOS

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

 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS 
PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO 
DOMICILIAR

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades com permissão de atendimento (com entrada de clientes) sem consumo no local 
(take away). 

EDIÇÃO E EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores. 

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

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

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

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

DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEO 
E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO

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

ATIVIDADES DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades internas com permissão de atendimento de clientes dentro dos veículos (drive).

ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE 
EDIÇÃO DE MÚSICA

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

ATIVIDADES DE RÁDIO E DE TELEVISÃO
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

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

ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO

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

59.2

60

61

62

59.1 ATIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS, PRODUÇÃO DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO

59.11-1 

59.12-0

59.13-8

59.14-6

5620-1/04

J INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

58

59 ATIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS, PRODUÇÃO DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO; GRAVAÇÃO DE SOM E EDIÇÃO DE MÚSICA

5620-1/03
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 ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMAÇÃO

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

ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários.

SEGUROS, RESSEGUROS, PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS 
FINANCEIROS, SEGUROS, PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS
Aberto de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.

ATIVIDADES JURÍDICAS, EXCETO CARTÓRIOS
Aberto de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.

CARTÓRIOS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários.

ATIVIDADES DE CONTABILIDADE, 
CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E 
TRIBUTÁRIA

Aberto de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.

ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE 
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL

Aberto de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.

69.2

70

71 SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS

69  ATIVIDADES JURÍDICAS, DE CONTABILIDADE E DE AUDITORIA
69.1 ATIVIDADES JURÍDICAS

69.11-7

69.12-5

ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS

64

65

66

L

M ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS

63

K
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SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E 
ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS

Aberto de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.

TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.

 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

DESIGN E DECORAÇÃO DE INTERIORES
Aberto de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

ATIVIDADES FOTOGRÁFICAS E SIMILARES
Aberto de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem compartilhamento de  roupas ou objetos.

ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E 
TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE

Aberto de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

ATIVIDADES VETERINÁRIAS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE SEM 
CONDUTOR

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

ALUGUEL DE OBJETOS PESSOAIS E 
DOMÉSTICOS

Aberto de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

77.1

77.2

74.9

75

N ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
77 ALUGUÉIS NÃO-IMOBILIÁRIOS E GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS

72

73

74 OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS

74.1

74.2

71.1

71.2
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ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
SEM OPERADOR

Aberto de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-
FINANCEIROS

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

SELEÇÃO, AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE 
MÃO-DE-OBRA

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários. 

AGÊNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES 
TURÍSTICOS E SERVIÇOS DE RESERVAS

Aberto de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.

ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E 
INVESTIGAÇÃO

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.

SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A 
EDIFÍCIO

Dias e horários de funcionamento regulares.
Prestação de serviço no endereço do solicitante.

ATIVIDADES DE LIMPEZA
Dias e horários de funcionamento regulares.
Prestação de serviço no endereço do solicitante.

ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Prestação de serviço no endereço do solicitante.

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO 
ADMINISTRATIVO

Aberto de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
Dias e horários de funcionamento regulares. 
Atividades permitidas.

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, 
EXCETO CULTURAIS E ESPORTIVOS

Atividades não permitidas no local. 

82 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, DE APOIO ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS

82.1

82.2

82.3

82.9 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS

80

81 SERVIÇOS PARA EDIFÍCIOS E ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

81.1

81.2

81.3

77.3

77.4 

78

79



B-3Jornal
São José do Rio Preto, sábado
27 de junho de 2020
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ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES 
CADASTRAIS

Aberto de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB 
CONTRATO

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

MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA 
ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividadades permitidas. 

EMISSÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO, VALES 
TRANSPORTE E SIMILARES

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, 
EXCETO CONFECÇÃO

Aberto de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

LEILOEIROS INDEPENDENTES Atividades não permitidas no local. 

 SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE FUNDOS 
SOB CONTRATO

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

CASAS LOTÉRICAS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários.

SALAS DE ACESSO À INTERNET
Aberto de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS 
PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E 
SEGURIDADE SOCIAL

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas. 

O

P EDUCAÇÃO 

8299-7/03

8299-7/04 

8299-7/05

8299-7/06

8299-7/99

8299-7/99

82.91-1

82.92-0 

82.99-7 ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

8299-7/01

8299-7/02
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EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 
FUNDAMENTAL

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

ENSINO MÉDIO
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores. 

EDUCAÇÃO SUPERIOR
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores. 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO 
E TECNOLÓGICO

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

ADMINISTRAÇÃO DE CAIXAS ESCOLARES
Aberto de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO 
CAIXAS ESCOLARES

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

ENSINO DE ESPORTES Atividades não permitidas no local.

ENSINO DE ARTE E CULTURA
Aberto de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

ENSINO DE IDIOMAS
Aberto de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

FORMAÇÃO DE CONDUTORES
Aberto de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

85.91-1

85.92-9

85.93-7

85.99-6 ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

8599-6/01

85.4

85.5 ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO

8550-3/01

8550-3/02

85.9  OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO

85.1

85.2

85.3
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CURSOS DE PILOTAGEM
Aberto de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
Aberto de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL E GERENCIAL

Aberto de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS
Aberto de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Aberto de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.

SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A 
URGÊNCIAS E DE REMOÇÃO DE PACIENTES

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.

ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL 
EXECUTADAS POR MÉDICOS E ODONTÓLOGOS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.

 ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE 
COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E 
TERAPÊUTICA

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.

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

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.

86.4

86.5

SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS
86 ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA

86.1

86.2

86.3

8599-6/02

8599-6/03

8599-6/04

8599-6/05

8599-6/99

Q
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ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.

 ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA 
NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.

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

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM 
ALOJAMENTO

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.

ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE 
ESPETÁCULOS

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

ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO 
CULTURAL E AMBIENTAL

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

GESTÃO DE INSTALAÇÕES DE ESPORTES
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores. 

CLUBES SOCIAIS, ESPORTIVOS E SIMILARES
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores. 

ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO Atividades não permitidas no local.

ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE

Atividades não permitidas no local.

PARQUES DE DIVERSÃO E PARQUES 
TEMÁTICOS

Atividades não permitidas no local.

ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

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

93.2 ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER

93.21-2

93.29-8 

93.1 ATIVIDADES ESPORTIVAS

93.11-5 

93.12-3

93.13-1

93.19-1

R ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

90

91

93 ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO E LAZER

86.6

86.9

87

88
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ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS 
PATRONAIS, EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE 
DIREITOS SOCIAIS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades internas com permissão de atendimento de pessoas dentro dos veículos (drive) e 
atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de público.

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS
Aberto de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS 
LIGADAS À CULTURA E À ARTE

Aberto de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Aberto de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E 
COMUNICAÇÃO E DE OBJETOS PESSOAIS E 
DOMÉSTICOS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

LAVANDERIAS, TINTURARIAS E TOALHEIROS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE Atividades não permitidas no local.

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS

96.01-7

96.02-5 CABELEIREIROS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRATAMENTO DE BELEZA
9602-5/01

94.91-0

94.92-8

94.93-6

94.99-5

95

96

94 ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS

94.1

94.2

94.3

94.9 ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

S OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS
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ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS 
DE CUIDADOS COM A BELEZA

Atividades não permitidas no local.

ATIVIDADES FUNERÁRIAS E SERVIÇOS 
RELACIONADOS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

AGÊNCIAS MATRIMONIAIS
Aberto de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores. 

 EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE SERVIÇOS 
PESSOAIS ACIONADAS POR MOEDA

Aberto de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

ATIVIDADES DE SAUNA E BANHOS Atividades não permitidas.
SERVIÇOS DE TATUAGEM E COLOCAÇÃO DE 
PIERCING

Atividades não permitidas.

ALOJAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades internas com permissão de atendimento no local sem entrada de clientes no 
estabelecimento. 

HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS 
DOMÉSTICOS (PET) 

Aberto de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Atividades internas com permissão de atendimento no local sem entrada de clientes no 
estabelecimento. 

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS 
NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades internas com permissão de atendimento no local sem entrada de clientes no 
estabelecimento. 

SERVIÇOS DOMÉSTICOS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Prestação de serviço no endereço do solicitante.

ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS 
INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas. 

9609-2/06

9609-2/07

9609-2/08

9609-2/99

T
97

U
99

96.03-3 

96.09-2 ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

9609-2/02

9609-2/04

9609-2/05

9602-5/02
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SHOPPINGS, GALERIAS E CONGÊNERES*

Aberto de quarta à sábado, das 13h às 19h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
Exceções:
 - Shoppings, galeria e congêneres dos bairros Centro, Vila Redentora e Vila Imperial:  Aberto 
de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, segundas e terças.
- Shopping HB: Aberto de segunda à quinta, das 8h às 14h. Fechado às sextas, sábados e 
domingos.
 Aos Centros comerciais está permitido acesso ao público com utilização de 20% da 
capacidade de clientes/usuários, vedada a utilização das praças de alimentação. 
 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;

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: ALFALAGOS LTDA
EMPENHO 8968/20
CONTRATADA: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
EMPENHO 10843/20
CONTRATADA: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
EMPENHO 9204/20
CONTRATADA: DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA ME
EMPENHO 7278/20
CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IM-
PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
EMPENHOS 7956/20 E 7291/20
CONTRATADA: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMEN-
TOS LTDA EPP 
EMPENHO 9109/20
CONTRATADA: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOS-
PITALARES LTDA 
EMPENHO 946/20
CONTRATADA: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FAR-
MACÊUTICOS LTDA
EMPENHOS 9106/20 E 9200/20
CONTRATADA: NA ATIVA COMERCIAL EIRELI
EMPENHO 9977/20
CONTRATADA: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA
EMPENHO 7721/20
CONTRATADA: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRI-
BUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
EMPENHO 8156/20
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 
LTDA
EMPENHO 9205/202
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
EMPENHOS 7587/20, 7221/20 E 9203/20
Notifi co 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 que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: P. S. COMPANY COMÉRCIO DE ELETRÔ-
NICOS LTDA
ATA Nº 0792/19
Considerando edital do processo licitatório quanto à regula-
ridade fi scal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea”c”, 
bem como previsão contratual em sua Cláus. 7ª, Item 7.3. 
Fica o representante legal da empresa supramencionada 
NOTIFICADO para apresentar a Certidão de Débitos Tri-
butários da Dívida Ativa do Estado do Espirito Santo, bem 
como, a Certidão Negativa de Débitos Mobiliários Munici-
pais de Serra nesta S. M. Saúde, no prazo de 05 dias úteis, 
contados do recebimento desta, de forma a dar real cumpri-
mento ao processo licitatório, estando a contratada sujeita à 
aplicação das penalidades contratuais que podem, inclusive, 
culminar na rescisão unilateral do contrato. Concedemos o 
prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo, apre-
sentar o contraditório, em atendimento aos ditames constitu-
cionais. - SMS – DADM
EXTRATO 
1° TERMO ADITIVO CONTRATUAL 
Tomada de Preços Nº 28/19 CONTRATO: TOP/0047/19
CONTRATADA: KM & M Eng. Proj. e Const. Ltda
Nos termos do art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 150 dias, o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado. SMO. Sergio A. Issas.
EXTRATO 
4º Termo Aditivo
Concorrencia nº 01/18; Contrato nº COC/0006/18
Contratada: Constroeste C. e Part. Ltda
De acordo com a cláus. 4ª, item 4.3, fi ca reajustado em 
aproximadamente 4,00493% correspondente ao IPCA-IBGE 
do período Mar/19 a Fev/20 do contrato supramencionado. 
SMSG. Ulisses R. de Almeida.
EXTRATO 
3° TERMO ADITIVO CONTRATUAL 
Pregão eletronico nº 72/19 CONTRATO: PRE/0143/19
CONTRATADA: Mara S. Pezinato
Fica suspenso pelo prazo de 60 dias de forma temporária, 
de acordo com o Interno 212/2020-SEMDEC  e art. 78, XIV 
da  Lei 8.666/93 o contrato supramencionado. SMDENT. 
Jorge L. de Souza.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2020
ATA Nº 0444/20
CONTRATADA: INDUSTRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de caixas plásticas e paletes - Valor 
Unitário – Item 02 – R$35,89 – SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 175/2020
ATA Nº 0445/20
CONTRATADA: NORONHA & NORONHA COMERCIO DE 
GASES LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de carga de oxigênio, acetileno 
e mistura para solda mig - Valores Unitários – Item 02 – 
R$12,90; Item 03 – R$34,00 – SMA – Luís Roberto Thiesi - 
Prazo de vigência: 12 meses
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2020
ATA Nº 0446/20
CONTRATADA: CIRURGICA OURO VERDE COMERCIO 
MATERIAIS MÉDICOS LTDA.
OBJETO: Fornecimento de poltronas hospitalares - Valores 
Unitários – Item 01 – R$605,00; Item 02 – R$605,00 – SMS - 
Prazo de vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE INTENÇÃO DE 
RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 739/2019 – Processo n.º 
15.915/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais odon-
tológicos. Secretaria Municipal de Saúde Sessão pública re-
alizada on-line com inicio dia 04/02/2020, sendo adjudicado 
os itens às empresas declaradas vencedoras:  A. M. MOLI-
TERNO – EPP (itens 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 20, 24, 25, 
31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40), CIRURGICA UNIÃO LTDA 
(itens 12, 27, 30), E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI 
EPP (itens 18, 47), GUSTAVO NICOLINO - EPP (itens 3, 5, 
26, 29), LUCIPHARMA INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 
– EPP (2, 8, 21, 28, 41), MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, 
EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS (itens 13, 
16, 19, 22, 23, 35, 37, 42, 43, 44, 45, 46) e RIOQUIMICA S/A 
(item 15). Houve manifestação de intenção de recurso pela 
empresa MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO 
E COMÉRCIO DE PRODUTOS. A empresa A. M. MOLITER-
NO EPP apresentou suas contrarrazões. A pregoeira man-
teve a decisão prolatada na sessão do Pregão. O processo 
foi encaminhado ao Sr. Secretário Municipal de Saúde que 
ratifi cou a decisão da pregoeira, negando provimento ao 
recurso. Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
ADJUDICO o pregão às empresas A. M. MOLITERNO 
– EPP; CIRURGICA UNIÃO LTDA; E.C DOS SANTOS 
COMERCIAL EIRELI EPP; GUSTAVO NICOLINO – EPP; 
LUCIPHARMA INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA – EPP; 
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E CO-
MÉRCIO DE PRODUTOS e RIOQUIMICA S/A conforme pro-
postas declaradas vencedoras e HOMOLOGO este procedi-
mento licitatório por não vislumbrar qualquer irregularidade. 
Aldenis A. Borim - Secretário Municipal de Saúde. O inteiro 
teor encontra-se a disposição dos interessados no Portal de 
Compras e nos autos do processo.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 128/2020 – Processo n.º 
11.362/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
odontológicos. Secretaria Municipal de Saúde Sessão 
pública realizada on-line com inicio dia 19/05/2020, sendo 
adjudicado os itens às empresas declaradas vencedoras:  
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODU-
TOS PARA SAUDE (itens 1 , 3 , 5 , 8 , 10 , 16 , 21), DENTAL 
PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOS-
PITALARES (itens 14 , 19 , 20), E.C DOS SANTOS COMER-
CIAL EIRELI EPP (itens 9 , 17 , 18), GUSTAVO NICOLINO 
- EPP (itens 4 , 6 , 13 , 22) e R DE F TORRES MOLITERNO 
EIRELI (itens 2 , 7 , 12 , 15). Item 11: Cancelado. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
27 de junho de 2020

está disponível no “Portal de Compras – Eloisa Sestini da 
Cunha Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 157/2020 – Processo n.º 
11.576/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamen-
tos padronizados REMUME. Secretaria Municipal de Saúde 
Sessão pública realizada on-line com início dia 27/05/2020, 
sendo adjudicado os itens às empresas declaradas vence-
doras: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
(item 2), AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 
(itens 17, 18), ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA-
LAR LTDA. (item 5), CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS 
FARMACËUTICOS LTDA. (itens 15, 23, 25, 26), DUPATRI 
HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA (item 14), INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA. (item 
4), LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS 
LTDA (item 10), NATULAB LABORATÓRIO S/A (itens 16, 
30), PORTAL LTDA. (itens 13, 28, 29), PRATI, DONADUZZI 
& CIA. LTDA. (itens 8, 27), QUALITY MEDICAL COM. E DIS-
TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (item 9), SANOFI 
MEDLEY FARMACEUTICA LTDA (item 19) e UNIAO QUI-
MICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (item 06). Itens 01, 
03, 07, 11, 12, 21, 22 e 24: Fracassados. Item 20: Deserto. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras – Eloisa 
Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
122/2020 – PROCESSO Nº 11.350/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
odontológicos. Secretaria Municipal de Saúde. Fica desig-
nada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 30/06/2020 às 09:00hs para continuidade dos 
trabalhos. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORA-
ÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MACRO E MICRO-
DRENAGEM DO CÓRREGO ATERRADO, CANALIZAÇÃO 
E CONTROLE DE INUNDAÇÕES, ABRANGENDO TODA 
SUA BACIA HIDROGRÁFICA – SEC. MUN. OBRAS.  - Jul-
gamento da Comissão Municipal de Licitação: Após análise 
do recurso administrativo apresentado e tendo em vista a 
legislação de regência e seus julgados, resolve manter os 
termos do julgamento realizado no dia 29/05/2020 (publica-
do na imprensa ofi cial no dia 30/05/2020). - DESPACHO DA 
AUTORIDADE SUPERIOR: 1 – Analisando os autos, bem 
como as razões recursais, acolho e ratifi co integralmente a 
decisão da Comissão Municipal de Licitação, utilizando os 
argumentos lá expostos como razões de decidir e, nesses 
termos, conheço do recurso interposto pela empresa TCA 
SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP 
para, no mérito, julgá-lo improvido, mantendo a decisão que 
a inabilitou a prosseguir neste certame licitatório.  2- Publi-
que-se por extrato para que surta os devidos efeitos legais, 
dando regular andamento ao processo licitatório fi cando 
designado o dia 30/06/2020 às 08:30 horas para a sessão 
de abertura da proposta fi nanceira. As formalidades legais. 
Sergio Astolfo Issas – Sec. Mun. de Obras. O inteiro teor da 
decisão se acha encartada nos autos do processo a disposi-
ção dos interessados.   
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 223/2020, PROCESSO 12.015/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de material de embalagem 
para distribuição de alimentos das unidades escolares da 
rede municipal de ensino e demais equipamentos públicos. 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 10/07/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2020
OBJETO: PERMISSÃO DE USO Á TITULO PRECÁRIO 
DAS INSTALAÇÕES DA LANCHONETE LOCALIZADA NAS 
DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO DAS 
AUTOESCOLAS, NA AVENIDA FELICIANO SALES DA 
CUNHA Nº 1745, DISTRITO INDUSTRIAL “WALDEMAR DE 
OLIVEIRA VERDI” – SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO. Data 
limite para entrega/protocolo do(s) envelope(s): 03/08/2020 
até as 17:00hs. Data da sessão de abertura: 04/08/2020 às 
08:30hs. Local da entrega do(s) envelope(s) e da sessão 
pública da licitação: Diretoria de Compras e Contratos, 2º 
andar do Paço Municipal, localizado na Av. Alberto Andaló, 
3030, Centro. Demais Informações no site: http://www.riopre-
to.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action    
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 025/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO DE REFORMA/READEQUAÇÃO DO CENTRO 
COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE ENGENHEIRO SCMITT 
(RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 351), CONFORME 
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO 
FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS A 
ESTE EDITAL – SEC. MUN. OBRAS. Valor estimado: R$ 
487.462,99 – Prazo de execução: 120 dias - Data Limite 
para recebimento dos envelopes contendo a habilitação e a 
proposta: 20/07/2020 às 17:00 horas. Data da sessão públi-
ca de abertura dos envelopes: 21/07/2020 às 08:30 horas 
- Local: Diretoria de Compras e contratos – 2º andar do Paço 
Municipal  - Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras informações: 
http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action

DECRETO Nº 18.623
DE 26 DE JUNHO DE 2020.

Nomeia o Conselho Municipal de Previdência para o biênio 
2020-2022.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do art. 64, VI, da L.O.M. e da Lei Com-
plementar nº 139/01 e alterações dadas pela Lei Comple-
mentar nº 216/05;
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam nomeados para o Conselho Municipal de 
Previdência - biênio 2020-2022, com início em 01/06/2020 e 
término em 31/05/2022, os seguintes membros:
I - REPRESENTANTES DOS ENTES PÚBLICOS QUE INTE-
GRAM O RPPS, INDICADOS PELO CHEFE DO PODER 
EXECUTIVO:
a) Titular:  ANGELO BEVILACQUA NETO 
b) Titular: WILCLEM DE LAZARI ARAÚJO
c) Titular: LEANDRO JAMIL MORGADO
d) Suplente: ANDRÉIA PERES
e) Suplente: SANDRA REGINA TOBIAS
f) Suplente: JOSÉ MARTINHO WOLF RAZAZZI NETO
II - REPRESENTANTES DOS SEGURADOS ATIVOS DO 
RPPS, ESCOLHIDOS EM PROCESSO ELEITORAL REA-
LIZADO PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS E AUTÁRQUICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO:
a) Titular: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
b) Titular: ELIAS VIANA DOS SANTOS JUNIOR
c) Suplente: VALTER DE LUCCA
d) Suplente: GREZIELE MATIAS DE PAULA DOMIN-
GUES
III - REPRESENTANTES DOS SEGURADOS INATIVOS DO 
RPPS, ESCOLHIDOS EM PROCESSO ELEITORAL REA-
LIZADO PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS E AUTÁRQUICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO:
a) Titular:  ROSYCARMEN PONTES GESTAL ALVA-
RES
b) Suplente:  JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, produzindo seus efeitos a partir de 1º de junho de 2020, 
revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 26 de junho de 2020; 
168º ano de Fundação e 126º ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e pela Imprensa 
local.

DECRETO Nº 18.624
DE 26 DE JUNHO DE 2020.

Nomeia o Conselho Fiscal da RIOPRETOPREV para o biê-
nio 2020-2022. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do art. 64, VI, da L.O.M. e da Lei Com-
plementar nº 139/01 e alterações dadas pela Lei Comple-
mentar nº 216/05;
D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam nomeados para o Conselho Fiscal da RIO-
PRETOPREV – Regime Próprio de Previdência do Município 
- biênio 2020-2022, com início em 01/06/2020 e término em 
31/05/2022, composto dos seguintes membros:
I - REPRESENTANTES INDICADOS PELO CHEFE DO PO-
DER EXECUTIVO DENTRE OS SEGURADOS DO RPPS:
Ativos
a) Titular:  ROBERTO CARLOS MENONI JUNIOR 
b) Suplente: VICTOR HUGO YAMAMOTO
Inativos
c) Titular: EMÍLIA MARIA MARTINS DE TOLEDO 
LEME
d) Suplente: DIMAS FERNANDES
II - REPRESENTANTES DOS SEGURADOS ESCOLHIDOS 
EM PROCESSO ELEITORAL REALIZADO PELO SINDICA-
TO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E AUTÁR-
QUICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO:
a) Titular: FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES
b) Titular: CLODOALDO SARDILLI
c) Suplente: MAURA ALVES DE ALMEIDA
d) Suplente: JOSÉ IVO MOREIRA
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, produzindo seus efeitos a partir de 1º de junho de 2020, 
revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 26 de junho de 2020; 
168º ano de Fundação e 126º ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e pela Imprensa 
local.

DECRETO Nº 18.626
DE 26 DE JUNHO DE 2020.

Altera o prazo fi xado no art. 4º do Decreto nº 18.571, de 24 
março de 2020 e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, itens VI e XXXVI da Lei 
Orgânica do Município
Considerando que no âmbito do Estado de São Paulo foi 
estendida até 14 de julho de 2020 a vigência da quarentena 
instituída pelo Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março 
de 2020; bem como mantido o Município na Zona Laranja 
relativa ao Plano São Paulo para retomada consciente e 
faseada da economia;
D E C R E T A:
Art. 1º É estendido até 14 de julho de 2020 o prazo fi xado 
no caput do artigo 4º do Decreto nº 18.571, de 24 de março 
de 2020, com a redação dada pelo Decreto nº 18.586, de 15 
de abril de 2020, bem como o prazo previsto no art. 1º do 
Decreto nº 18.575, de 26 de março de 2020.

Art. 2º 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 para a ser regido 
pela Deliberação n.º 3 do Comitê Gestor de Enfrentamento 
do Coronavírus.
Art. 3º A íntegra da Deliberação n.º 3, do Comitê Gestor de 
Enfrentamento ao Coronavírus de que trata o art. 2º está 
disponível no sítio eletrônico: https://www.riopreto.sp.gov.br/
coronavirus/.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 26 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
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

LEI COMPLEMENTAR Nº 626
DE 24 DE JUNHO DE 2020.

Altera dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 139, de 
29 de dezembro de 2001, e dá outras providências.
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 sancio-
na e promulga a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º O caput e inciso I do art. 104 da Lei Complementar nº 
139, de 28 de dezembro de 2001, bem como seus parágra-
fos, passam a vigorar alterados e acrescido do §13, com as 
seguintes redações:
“Art. 104 Fica instituído o Conselho Municipal de Previdência 
- CMP, órgão superior de deliberação colegiada, compos-
to por 06 (seis) membros, com mandato de 2 (dois) anos, 
sendo:
I - 03 (três) representantes dos servidores e benefi ciários 
do Regime Próprio de Previdência Social, dos quais dois 
representantes dos servidores em atividade e um represen-
tante dos aposentados e pensionistas, indicados com os 
seus respectivos suplentes em eleição direta entre todos os 
participantes, por meio de processo amplo e democrático, 
organizado e realizado pelas Entidades Sindicais de Repre-
sentação dos Servidores Municipais que comprovem pos-
suir o devido registro no órgão competente, a ser realizado 
anualmente;
(...)
§ 1º No caso do inciso I, as Entidades Sindicais deverão 
comunicar formalmente à RIOPRETOPREV, em lista única, 
quais foram os servidores eleitos, com os seus respectivos 
suplentes, no prazo de 30 (trinta) dias anteriores ao fi m do 
mandato do Conselho. Caso as Entidades Sindicais não 
façam tal comunicação no prazo citado, o atual Conselho, 
em eleição aberta e por maioria simples, escolherá os novos 
Conselheiros dentre os servidores ativos com mais de cinco 
anos de efetivo exercício ou inativos.
§ 2º Será admitida a reeleição dos conselheiros, limitada ao 
período máximo de 03 (três) mandatos consecutivos, sendo 
a representação do conselho renovada de 01 (um) em 01 
(um) ano, alternadamente, por um e dois terços dos seus 
membros.
§ 3º Todos os membros do colegiado terão formação em 
nível superior.
§ 4º Enquanto não for regulamentada a certifi cação de que 
trata o inciso II do art. 8º-B da Lei nº 9.717, de 1998, ao 
menos um membro do colegiado deverá possuir aprovação 
em exame de certifi cação organizado por entidade autônoma 
de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado 
brasileiro de capitais, com conteúdo mínimo estabelecido no 
anexo da Portaria MPS nº 519/2011, tendo o órgão prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias para a implementação 
desta exigência.
§5º Quando houver a renúncia de Membro do Conselho 
Municipal de Previdência, será convocado imediatamente 
o seu suplente, o qual será empossado na primeira reunião 
ordinária do Conselho posterior à data da renúncia. Todavia, 
havendo renúncia de todos os suplentes, a vaga será preen-
chida por representante indicado pelas Entidades Sindicais 
de Representação dos Servidores Municipais ou pelo Chefe 
do Poder Executivo, a depender da representação, conforme 
as regras dos incisos I e II do caput deste artigo, no prazo de 
30 dias contados da data da última renúncia. Em qualquer 
caso, o membro suplente ou escolhido terá o seu mandato 
encerrado na data em que encerraria o mandato do titular.
§ 6º O CMP será presidido por membro indicado na forma do 
disposto no inciso II do caput deste artigo, eleito em votação 
realizada entre seus integrantes, o qual será substituído, 
em suas ausências e impedimentos, por membro escolhi-
do entre os pares dentre aqueles igualmente indicados na 
forma do inciso II, por período não superior a 30 (trinta) dias 
consecutivos.
§ 7º Os membros do CMP não poderão ser destituíveis ad 
nutum, somente podendo ser afastados de seus cargos após 
regular processo administrativo para apuração de respon-
sabilidade, instaurado pela autoridade competente, ou em 
caso de vacância, assim entendida a decorrente da ausência 
não justifi cada em três reuniões consecutivas ou em quatro 
intercaladas num mesmo ano.

§ 8º O colegiado deverá se reunir, ordinariamente, ao me-
nos uma vez por mês, na forma defi nida no seu regimento 
interno, por convocação de seu Presidente, não podendo ser 
adiada a reunião por mais de quinze dias, salvo se houver 
requerimento nesse sentido da maioria dos conselheiros.
§ 9º Poderá ser convocada reunião extraordinária pelo Presi-
dente do CMP, ou a requerimento de três de seus membros, 
na forma do regimento interno do CMP.
§ 10 Das reuniões ordinárias e extraordinárias do CMP, que 
serão públicas, poderão participar o Diretor Superintendente 
e demais integrantes da Diretoria da entidade do Regime 
Próprio de Previdência Social, sem direito a voto, mas com 
direito a voz, exceto se estes integrarem o referido colegiado 
na qualidade de membro, quando então terão direito a voto.
§ 11 Constituirá quórum mínimo para instalação de reuniões 
e também para deliberações do CMP a presença de três 
conselheiros, inclusive das matérias tratadas nos incisos I, 
VI, VII e X do artigo seguinte, fi cando a implantação destas 
últimas condicionada à prévia aprovação do Chefe do Poder 
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Executivo.
§ 12 O Presidente do CMP terá, nos casos de empate nas 
deliberações do órgão, voto de qualidade.
§ 13 A RIOPRETOPREV colaborará com o processo eleitoral 
de que trata o inciso I com o fornecimento da relação dos 
segurados aptos a votar e na divulgação das informações 
sobre o pleito.” (NR)

Art. 2º Ficam promovidas alterações nos parágrafos do art. 
112 da Lei Complementar nº 139, de 28 de dezembro de 
2001, bem como acrescido o §14, com as seguintes reda-
ções:
"Art. 112  ...
(...)
§ 1º A composição do Conselho Fiscal de Previdência se 
dará da seguinte forma:
I - 02 (dois) representantes dos servidores e benefi ciários do 
Regime Próprio de Previdência Social, indicados com seus 
respectivos suplentes em processo eleitoral realizado entre 
todos os participantes, por meio de processo amplo e demo-
crático, organizado e realizado pelas Entidades Sindicais de 
Representação dos Servidores Municipais que comprovem 
possuir o devido registro no órgão competente, a ser realiza-
do anualmente; 
II - 02 (dois) representantes do ente Federativo – Município 
– indicados, juntamente com seus respectivos suplentes, 
dentre servidores públicos municipais ativos ou inativos, pelo 
Chefe do Poder Executivo.
§ 2º Será admitida a reeleição dos conselheiros, limitada ao 
período máximo de 03 (três) mandatos consecutivos, sendo 
a representação do conselho renovada de 01 (um) em 01 
(um) ano, alternadamente, por metade dos seus membros.
§ 3º Todos os membros do conselho fi scal terão formação 
em nível superior.
§ 4º  Enquanto não for regulamentada a certifi cação de que 
trata o inciso II do art. 8º-B da Lei nº 9.717, de 1998, ao me-
nos um membro do colegiado deverá possuir aprovação em 
exame de certifi cação organizado por entidade autônoma 
de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado 
brasileiro de capitais, com conteúdo mínimo estabelecido no 
anexo da Portaria MPS nº 519/2011, tendo o órgão prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias para a implementação 
desta exigência.
§ 5º Quando houver renúncia de Membro do Conselho 
Fiscal, será convocado imediatamente o seu suplente. O 
Membro Suplente será empossado na primeira reunião ordi-
nária do Conselho depois da data da renúncia. Em havendo 
renúncia de todos os suplentes, a vaga será preenchida 
por servidor ativo ou benefi ciário do Regime Próprio de 
Previdência Social indicado pelas Entidades Sindicais de 
Representação dos Servidores Municipais ou pelo Chefe do 
Poder Executivo, a depender da representação, conforme as 
regras dos incisos I e II do caput deste artigo, no prazo de 30 
dias contados da data da última renúncia. Em qualquer caso, 
o membro suplente ou escolhido terá o seu mandato encer-
rado na data em que encerraria o mandato do titular.
§ 6º O Conselho Fiscal de Previdência será presidido por 
membro indicado na forma do inciso I do § 1º, e eleito em 
votação realizada entre seus integrantes, que será substituí-
do, em suas ausências e impedimentos, por membro esco-
lhido entre os pares, por período não superior a 30 (trinta) 
dias consecutivos.
§ 7º O Presidente do Conselho Fiscal de Previdência terá, 
em caso de empate nas deliberações do órgão, voto de 
qualidade.
§ 8º No caso do inciso I, as Entidades Sindicais deverão 
comunicar formalmente à RIOPRETOPREV, em lista única, 
quais foram os servidores eleitos, com os seus respectivos 
suplentes, no prazo de 30 (trinta) dias anteriores ao fi m do 
mandato do Conselho. Caso as Entidades Sindicais não 
façam tal comunicação no prazo citado, o atual Conselho, 
em eleição aberta e por maioria simples, escolherá os novos 
Conselheiros dentre os servidores ativos com mais de cinco 
anos de efetivo exercício ou inativos.
§ 9º Os membros do Conselho Fiscal, indicados pelo Che-
fe do Poder Executivo, serão obrigatoriamente Servidores 
Públicos Municipais ou benefi ciários do Regime Próprio de 
Previdência Social, não ocupantes de cargo de provimento 
em comissão de livre nomeação.
§ 10 O colegiado deverá se reunir, ordinariamente, ao 
menos uma vez por bimestre, conforme estabelecido em 
regimento interno, por convocação de seu Presidente, não 
podendo ser adiada a reunião por mais de quinze dias, 
salvo se houver requerimento nesse sentido da maioria dos 
conselheiros.
§ 11 Poderá ser convocada reunião extraordinária por seu 
Presidente, ou a requerimento de dois de seus membros, 
conforme dispuser o regimento interno do Conselho Fiscal.
§ 12 Constituirá quórum mínimo para instalação e delibera-
ções nas reuniões do Conselho Fiscal a presença de 2 (dois) 
conselheiros.
§ 13 Das reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho 
Fiscal, que serão públicas, poderão participar o Diretor Su-
perintendente e demais integrantes da Diretoria da entidade 
do Regime Próprio de Previdência Social, com direito a voz 
mas sem direito a voto.
§ 14 A RIOPRETOPREV colaborará com o processo eleitoral 
de que trata o inciso I com o fornecimento da relação dos 
segurados aptos a votar e na divulgação das informações 
sobre o pleito.” (NR)
Art. 3º Um terço dos membros Conselho Municipal de 
Previdência e metade dos membros do Conselho Fiscal de 
Previdência, com mandatos vigentes na data de publicação 
desta lei, terão os mandatos encerrados em 31/05/2021, 
sendo obrigatoriamente aqueles que obtiveram menor 
votação entre os titulares e suplentes, no caso de membros 
eleitos, ou aqueles assinalados pelo Chefe do Poder Execu-
tivo, no caso de membros indicados por este,  sendo, após 
tal data, nomeados os novos membros na forma dos artigos 
anteriores.
Art. 4º Os Diretores, os integrantes do Conselho Munici-
pal de Previdência e do Conselho Fiscal, bem como os 
membros do comitê de investimentos da RIOPRETOPREV 
deverão comprovar, conforme previsto no inciso I do art. 
8º-B da Lei nº 9.717, de 1998, como condição para ingresso 
ou permanência nas respectivas funções, não terem sofrido 
condenação criminal ou incidido em alguma das demais 
situações de inelegibilidade previstas no inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.
§ 1º A comprovação de que trata o caput será realizada a 
cada 2 (dois) anos, contados da data da última validação, e 
observará o seguinte:
I - No que se refere à inexistência de condenação criminal, 
inclusive para os delitos previstos no inciso I do art. 1° da Lei 

Complementar nº 64, de 1990, a comprovação será efetuada 
por meio de apresentação de certidões negativas de ante-
cedentes criminais da Justiça Estadual e da Justiça Federal 
competentes;
II - No que se refere aos demais fatos constantes do inciso 
I do art. 1° da Lei Complementar n° 64, de 1990, a compro-
vação será feita mediante declaração de não ter incidido em 
alguma das situações ali previstas.
§ 2º Ocorrendo quaisquer das situações impeditivas a que 
se refere o caput, as pessoas aí mencionadas deixarão de 
ser consideradas como habilitadas para as corresponden-
tes funções desde a data de implementação do ato ou fato 
obstativo.
§ 3º A autoridade do ente federativo ou da unidade gestora 
do RPPS competente para apreciar o atendimento aos requi-
sitos previstos no caput verifi cará a veracidade das informa-
ções e autenticidade dos documentos a ela apresentados, 
adotando as demais providências para cumprimento das 
disposições deste artigo.

Art. 5º Os Diretores, o Chefe da Divisão de Gestão de Re-
cursos e Apoio ao Comitê de Investimentos, e os membros 
do Conselho Municipal de Previdência e do Conselho Fiscal 
e os integrantes do Comitê de Investimentos da RIOPRE-
TOPREV, como condição para ingresso ou permanência nas 
respectivas funções, deverão possuir certifi cação e habilita-
ção comprovadas, conforme previsto no inciso II do art. 8º-B 
da Lei nº 9.717, de 1998, a qual será emitida por meio de 
processo realizado por instituição certifi cadora reconhecida 
na forma de regulamentação a ser expedida pela Secretaria 
da Previdência do Ministério da Economia.
Parágrafo único A certifi cação prevista no caput somen-
te será exigida após publicação da regulamentação a ser 
expedida pela Secretaria da Previdência do Ministério da 
Economia, observados os prazos de adaptação previstos na 
norma federal.
Art. 6º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei Complementar onerarão as dotações próprias do orça-
mento vigente do Município, suplementadas se necessário.
Art. 7º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 24 de junho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis Complementares e, em seguida 
publicada por afi xação na mesma data e local de costume e, 
pela Imprensa Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 04/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
07/2020
Objeto: Aquisição de luminárias tipo pública 150W, para 
iluminação de pavimentação.
Contratada: SERRALED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
ELETRÔNICOS E ILUMINAÇÃO EIRELI
Ordem de Fornecimento nº 73/2020, recebida em 
02.06.2020. Valor: R$ 39.900,00.
Prazo de entrega: 30 dias.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA REVISÃO DE PREÇO 
– ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 73/2020
Objeto: Autorização para revisão de preço a fi m de ajustar o 
preço unitário de R$ 665,00 para R$ 856,78 e prorrogação 
do prazo de entrega até o dia 17.08.2020. Data da autoriza-
ção: 24.06.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO 
ELETRÔNICO 25/2020.
OBJETO: Registro de preços para contratação de serviços 
de retirada e instalação de bombeadores tipo submerso em 
poços exploratórios do Aquífero Guarani.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2020
DETENTORA DA ATA: UNIPER HIDROGEOLOGIA E PER-
FURAÇÕES EIRELI
Valor total Registrado: Item 1 - R$ 18.000,00. Prazo de Vi-
gência: 12 meses 
Data da Assinatura: 26.06.2020. Autoridade que assinou a 
ATA: Nicanor Batista Júnior.
S. J. Rio Preto, 26.06.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 26.06.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

Retifi cação Extrato de Portaria N.º 001/2020 de 10 de 
março de 2020

 Onde se lê: Extrato de Portaria nº 001/2020 de 10 de 
março de 2020
 Leia-se: Extrato de Portaria nº 007/2020 de 10 de 
março de 2020
SECRETARIA DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGU-
RANÇA/ CORREGEDORIA GCM

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

E X T R A T O   D E   P O R T A R I A S 
PORTARIA N.º 34.348 DE 26 DE JUNHO DE 2020 
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) LIAMARA GARBELLINI MADUREIRA, Professor de 
Educação Básica - I, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a conclusão do 
procedimento administrativo de readaptação e com fulcro nos artigos 53 e 54 da Lei Complementar n.º 
05/90, cumulado com os artigos 66 e 67 da Lei Complementar n.º 138/01. OUTROSSIM, o(a) servidor(a) 
estatutário(a) deverá ser readaptado(a), passando a realizar serviços compatíveis com a limitação que 
tenha sofrido em sua capacidade laborativa, devendo prestar serviços na Secretaria Municipal de 
Educação, podendo ser remanejado(a) de acordo com as necessidades da secretaria através de termo 
de transferência interna, pelo período de 01 (um) ano, surtindo os efeitos desta a partir de 01/07/2020. 
PORTARIA N.º 947 DE 15 DE JUNHO DE 2020 
DESIGNA, os(as) servidores(as) Diego Ferreira Paulo, Cleine Zavanella Calvo Mariz e Luiz Gustavo 
Dona, para, sob a presidência do(a) primeiro(a), comporem a E. Comissão Processante, garantido o 
contraditório e ampla defesa, a fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no 
procedimento anexo ao Interno nº 78/2020 – SMA – Coordenadoria de Gestão de Pessoas, a servidora 
ELIZABETH CRISTINA OLIVA, responda como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, 
III e IX, do artigo 204; incisos I e XV, do artigo 205; e inciso XIII, do artigo 220, todos da Lei 
Complementar n.º 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da servidora pública, a 
qual será citada nos termos parágrafo 1º do artigo 254 da Lei Complementar n.º 05/90. 
PORTARIA N.º 34.349 DE 26 DE JUNHO DE 2020 
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) DAMARIS FERNANDES RAMOS, Auxiliar de Saúde Bucal, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a conclusão do procedimento administrativo 
de readaptação e com fulcro nos artigos 53 e 54 da Lei Complementar n.º 05/90. OUTROSSIM, o(a) 
servidor(a) estatutário(a) deverá ser readaptado(a), passando a realizar serviços compatíveis com a 
limitação que tenha sofrido em sua capacidade laborativa, devendo prestar serviços na Secretaria 
Municipal de saúde, podendo ser remanejado(a) de acordo com as necessidades da Secretaria através 
de Termo de Transferência interna, pelo período de 01 (um) ano, retroagindo os efeitos desta a 
20/06/2020. 
PORTARIA N.º 34.350 DE 26 DE JUNHO DE 2020 
RELOTA, os(as) servidores(as) abaixo relacionados(as): 

Nome Secretaria anterior Relotado para Efeitos 

MARIANA VENTURA MARTINS Secretaria Municipal da 
Fazenda 

Secretaria Municipal de 
Agricultura e 

Abastecimento 
29/06/2020 

RENATA GUERREIRO Secretaria Municipal da 
Fazenda 

Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais 29/06/2020 

 
PORTARIA N.º 34.351 DE 26 DE JUNHO DE 2020 
CONCEDE, em cumprimento a decisão judicial transitada em julgado, nos termos da Lei Complementar 
nº 173/2020, proferida nos autos do Processo n.º 1038480-24.2018.8.26.0576, da 2ª Vara da Fazenda 
Pública do Município de São José do Rio Preto, a servidora HELENA QUARESMA, Auxiliar de 
Enfermagem, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei 
Complementar n.º 05/90, retroagindo os efeitos desta a 03/08/2012. 
PORTARIA N.º 948 DE 15 DE JUNHO DE 2020 
DESIGNA, os(as) servidores(as) Diego Ferreira Paulo, Cleine Zavanella Calvo Mariz e Luiz Gustavo 
Dona, para, sob a presidência do(a) primeiro(a), comporem a E. Comissão Processante, garantido o 
contraditório e ampla defesa, a fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no 
procedimento anexo ao Interno nº 78/2020 – SMA – Coordenadoria de Gestão de Pessoas, o servidor 
GABRIEL GUILHERME NETO, responda como incurso nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, 
III e IX, do artigo 204; incisos I e XV, do artigo 205; e inciso XIII, do artigo 220, todos da Lei 
Complementar n.º 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição do servidor público, o 
qual será citado nos termos parágrafo 1º do artigo 254 da Lei Complementar n.º 05/90. 
PORTARIA N.º 34.352 DE 26 DE JUNHO DE 2020 
ALTERA, por força de decisão judicial transitada em julgado, nos termos da Lei Complementar nº 
173/2020, proferida nos autos do Processo n.º 1057015-69.2016.8.26.0576, da 1ª Vara da Fazenda 
Pública do Município de São José do Rio Preto, a Portaria nº 28.961 de 19 de junho de 2017, de 
concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos do(a) servidor(a) RENATO CARLOS 
MACHADO, Médico Pediatra, onde se lê “com efeitos pecuniários a partir de 01/06/2017”, leia-se 
“retroagindo os efeitos desta 01/09/2015”. 

 

 

 
PORTARIA N.º 34.353 DE 26 DE JUNHO DE 2020 
ALTERA, por força de decisão judicial transitada em julgado, nos termos da Lei Complementar nº 
173/2020, proferida nos autos do Processo n.º 1047978-47.2018.8.26.0576, da 1ª Vara da Fazenda 
Pública do Município de São José do Rio Preto, a Portaria nº 31.298 de 14 de novembro de 2018, de 
concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos do(a) servidor(a) VALCIR ALVES FERREIRA, 
PEB-1, onde se lê “retroagindo os efeitos desta 30/10/2018”, leia-se “retroagindo os efeitos desta 
27/10/2015”. 

LUÍS ROBERTO THIESI 
   Secretário Municipal de Administração 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
INSPETORIA FISCAL TRIBUTÁRIA - DAFT 
NOTIFICAÇÃO N.º 579/2020 - EDITAL 055/2020 
 
NOTIFICADO:INVESTIR IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA INSCRIÇÃO: 1406220 
ENDEREÇO: R DO SEMINÁRIO, 1970 

NOSSA SENHORA DA PAZ - VILA 
CEP:15025170 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP 

Notifico a empresa  acima citada que o prazo para conclusão da fiscalização autorizada pelo 
mandado de fiscalização 84/2018 e iniciada através do Termo de Início de Fiscalização de número 
84/2018 em 29/11/2018 foi prorrogado por mais 180 dias nos termos do art 4º, § 3º da Instrução 
Normativa SEMFAZ 01/2020. 

São José do Rio Preto, 23 de junho de 2020. 
 
 
JOSE HENRIQUE GERALDES MARIANI 

AUDITOR-FISCAL - IFT/DAFT/SEMFAZ 
21689097-4/SSP-SP 

Ciência em  ____ / ____ / _______ 

Assinatura: 

Nome: 

RG/CPF: 

1 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 26 de junho de 2020. 

Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCOLO INTERESSADO 
2020135141 BENEDITO ALVES DE SOUSA FILHO 
2020142351 BRITO E ROCHA ODONTOLOGIA LTDA 
2020139308 CENTER-ROLL RIO PRETO COMERCIO DE ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA 
2020142136 CLINICA MEDICA ANTUNES LTDA 
2020142325 CONDOMINIO EDIFICIO HOPASE 
2020141251 DENISE AZEVEDO LIMA PINHEIRO 
2020140282 FABLI DROGARIA LTDA ME 
2020140295 HIDRAULICA MASTER COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA 
202061447 IMEDI INSTITUTO MEDICO DE PATOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA 
2020127964 
2020140293 JOAO UMBERTO FERRARI 

2020145617 JOSE LUIZ ZILLI 
2020136574 JOSE MIELE DE ANDRADE NETO 
2020134062 KAREM CLAUDIA BARBOSA 
2020142347 LH DE CASTILHO & CIA LTDA 
2020144554 LILIAN BEANI 
2020142345 LUIS GUSTAVO DE FREITAS 
2020138665 PAULO ANTONIO PERES 
2020132283 PORTO COSTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 
João Marcos Casa Grande Terêncio 
Secretaria Municipal de Obras 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 26 de JUNHO de 2020. 

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

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 
2020129911   ADRIANA FERREIRA DE MOURA 
2020138506   ADRIANA QUATRONI 

 2020138366  ADRIANO RAIMUNDO DO NASCIMENTO 
 2020130927  ALDO APARECIDO PESSOA 

2020124367   ALEXANDRE MIGUEL SANTOS LOPES 
 2020138410  ANA PAULA DE CARVALHO OLIVEIRA 

OLIVEIRA 
202119194   ANDREI REIS MARTINS 

 2020128270  ANTONIO SPOTTI 
 2020106045  ARTHUR MOLINA DA CRUZ 
 2020138427  ARY CESAR HERNANDEZ 

  2020137527 
2020137533 CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA 

2020130747   CLOVIS FRANCISCO DE OLIVEIRA 
2020111105   CRISTIANO PINHEIRO SOUZA 

 202070158  DALLILIAN MAURA WAITIMAN BORDAN 
 2020128990  DANIELA PENHARVEL 
  2020144526 DANIELE PATRICIA DOS SANTOS 
 2020140378  DAVID DE OLIVEIRA 
 202086357  ELIELSON SANTANA DETORI 

2020130801   EVERTON LUIZ GABRIEL 
 202051638  FABIANA ISMAEL TAVARES FRADE 

2020117223   FABRICIO MANOEL KERBAUY RESENDE 
2020138439   FERNANDA SUMAN OUQUIUTO RUSSO 

 2020135302  FERNANDO CAMPOLI DO NASCIMENTO 
 2020138394  FERNANDO ROGERIO SILVA 
 2020138396  FLAVIO STRESSER 

2020117559   GENESIO ELUANO CRISTOVAO 
 2020139369  GERMANO LOPES 
 2020128378  GERMANO VASQUES GARNICA 
 202084507  IRAILDE RODRIGUES FREIRE 
 2020134242  IVAIR FERREIRA DE SOUZA 
 2020110486  IVAN ALIBERTI BARBOSAA DA SILVA 
  2020147044 JAIRO RICHARD GIUSTI 

2020108348   JERRY JEFFERSON NAVARRO 
  2020138561 JOAO DE MAURO 
 2020132313  JOAO FRANCISCO TOQUETI 

2020129828   JOÃO LAZARO BALDEZ 
  2020145622 JOSE LUIZ ZILLI 
 2020126021  JOSE ROBERTO PAGANIN 
 2020129917  KEROLEN LETICIA VIEIRA GOMES 
  2020137551 LARISSA SOUSA ALMEIDA 
 2020117311  LEANDRO HENRIQUE GOMES 
 2020118696  LETICIA BORGES MUNIZ MIRANDA 

2020139298   LETICIA DOS SANTOS 
2020128034   LINCOLN VASCONCELOS CALDEIRA 

  2020143175 LUCIANA LEITE CRIVELIN 
 2020138381  LUIS FERNANDO CAVENAGHI 
 2020131043  MARCELO AUGUSTO DA SILVA 
 2020129741  MARCELO FERRAZ 
 202085938  MARCIEL DA SILVA TEIXEIRA 
 2020116483  MARCO FABIO FINCATO DE OLIVEIRA 
  2020142340 MARCOS ANTONIO RUSSO 
 202011974  MARCOS MALDONATO 
 2020129871  MARCOS VINICIUS POLEGATTO 



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
27 de junho de 2020

2020139365   MARIA APARECIDA RONDANI 
2020119330   MARLENE MISSIAS COSTA 

 2020139391  MATEUS DOS REIS SILVA 
  2020141231 MIRIAM CLEMENTE VICARI 

  2020126738 
 

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A 
 

2020117316   NATALIA CRISTINA DA SILVA 
2020130741 2020130743 2020130750 NATALIA CRISTINA OGAWA DOS SANTOS 

  2020147006 
2020147016 NEUMA APARECIDA SILVA LODI 

 2020129176  OCTAVIO COMELIS MISTRAO 
2020109886 2020109887  PATRICIA MIGUEL 

 2020140219  PATRICIA SANTIAGO DOS SANTOS 
 2020129937  PAULINO NUNES DE MATOS 
 2020121164  PAULO CESAR CODINA 
 2020138385  PEDRO SERRANO VEIGA 
 2020132740  RAFAEL BORTOLETI ALEXO 
 2020135427  RAFAEL CAMUCI BORGES 

2020137481   RAFAEL ELAN DA SILVA 
 2020128573  RAFAEL GALHARDI  
  2020119333 REGIS LUIS CASTENHEIRO 
 2020145852  RICARDO ALEXANDRE BARBOSA 

 2020126507 
202050799 

202050787 RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A 

 2020128282  ROBERTO CARLOS DE SOUZA 
 2020130916  ROBERTO CESAR PANIN 
  202017566 SANDRA TEREZA ALENCAR SABER 
  2020142344 SANTO APARECIDO GUIMARAES ESPOLIO 

2020128917   SARA FERNANDES FLORIANO DE OLIVEIRA 

  2020123458 TWO 2 EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA 

 202057683  VANDERLEIA JULIAA MARCIANO 

  2020145523 
2020145592 VIVIANI APARECIDA LOPES DE TOLEDO 

2020140318 2020140321 2020140322 VLADIRENE FERNANDES 
 2020129011  WAGNER PEREIRA 
 2020137426  WANDERSON AVILA 
 2020136775  WELLINGTON JOSE CARVALHO DE 

OLIVEIRA 
 2020131006  WILIAN DONIZETE MILETA 

João Marcos Casa Grande Terêncio 
Secretaria Municipal de Obras 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 26 de JUNHO de 2020. 

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

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 
  2020145274 ANTONIO CAMARGO DE OLIVEIRA 
 2020141268  ANTONIO CESAR TEIXEIRA DE MORAIS 

2020140227   CLAYTON ROBERTO CALDEIRA BRAZ 
 2020138399  CLEBER EDUARDO DE OLIVEIRA 

2020137559 
2020137566 

  CLEUZA BENVINDA DA SILVA 

2020128368  2020128371 CONGREGAÇAO CRISTA NO BRASIL 
 2020122713  D J P EMPREENDIMENTOS IMOBILIARFIOS 

LTDA 
 2020136820 2020136827 FABIO CONTE AYRES 
 2020141179  GERALDO DA SILVA ALVES 
 2020125381  ILIDIO MARCOS DA SILVA 

2020137599  2020137605 JOAQUIM ANTONIO POLOTTO 
 2020128545  JOSE EDUARDO ROMA 
  2020145286 JOSE LUIZ ZILLI 
 2020135373  KIARA TAKAHASHI DA SILVA 

2020138562   LEA CRISTINA FELIPINI MANOEL 
2020137488   LILIAMAURA GONÇALVES DE LIMA 

  2020146183 LUCIANA MARIA ORLANDO MIGUEL 
2020108700   LUIZ HENRIQUE BARBOZA 
2020134219   NAIARA REGINA PERCECEPE 

 2020142133  NAZIRA MANOELINA ANTUNES 
  2020138570 NELSON LUZ 
 2020139299  RAFAEL FERNANDES ALVES 

2020134185   RAFAEL SOARES TARGA 
2020131115 2020131111  RAFAEL TOMMY IYDA EGASHIRA 
2020137571   RENATO GALERA DAMIANO 
2020140838 2020140841 2020140842 RENATO MENESELLO VENTURA DA SILVA 
2020137466   ROBSON MARQUES DA CRUZ 
2020135236 2020135240 2020135246 SIRLEI CRISTINA LUIZ YAEKASHI 
2020128072   TELEFONICA BRASIL S/A 

 2020126937  VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA 
 2020142122  WALBERTI FABRICIO BAPTISTA PETENELI 

João Marcos Casa Grande Terêncio 
Secretaria Municipal de Obras 
 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000077482 00623/20 BRUNO FERNANDES DA SILVA 
33398904807 

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2019000380105 00425/98 C & G FARMACIA LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2019000380114 00425/98 C & G FARMACIA LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço 

2020000008456 00425/98 C & G FARMACIA LTDA 
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000008466 00425/98 C & G FARMACIA LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000063815 00964/04 CENTRO DE REFERÊNCIA EM 
GLAUCOMA S/S LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000078110 00411/00 CLI-MATERNA CENTRO DE 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000059687 00848/06 CLINICA MEDICA PARRO S/S Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000073245 01375/12 CLÍNICA TUKAMOTO SERVIÇOS 
MÉDICOS LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000064724 01180/11 DE CONTI COELHO SERVICOS 
MEDICOS LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000362746 01074/12 DIAGNOSTICOS EM PATOLOGIA RIO 
PRETO LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000062655 00333/12 DROGARIA UNIFARMA DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO LTDA EPP 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2020000076062 00612/20 GABRIELA CAROLINA ALVES MORAIS Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2020000078115 00778/13 GRECCA OFTALMOLOGIA LTDA ME 
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS 

2020000069041 02275/16 INSTITUTO DE NEUROLOGIA RIO 
PRETO LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000439891 00048/98 INSTITUTO RIO PRETO DE MEDICINA 
NUCLEAR LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000042471 00048/98 INSTITUTO RIO PRETO DE MEDICINA 
NUCLEAR LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social 

2020000063017 01551/12 IZAURA DOS SANTOS RAMOS Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000080664 00357/18 JOSEFA CLEMENTINA DOS SANTOS 
LIMA 31433785811 

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS 

2019000127811 01661/13 KARUI INDUSTRIAL LTDA ME Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2019000127818 01661/13 KARUI INDUSTRIAL LTDA ME 
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2019000354777 01661/13 KARUI INDUSTRIAL LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000073263 01255/13 KENJI BARBOSA TUKAMOTO Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000070721 02151/17 LIVIA FERREIRA ESTETICA & 
EMAGRECIMENTO LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento  

 

2019000335293 01585/00 
MAGISTRIS DO BRASIL 

LABORATÓRIO DERMOCOSMÉTICO 
EIRELI EPP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000418988 01585/00 
MAGISTRIS DO BRASIL 

LABORATÓRIO DERMOCOSMÉTICO 
EIRELI EPP 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social 

2020000073203 02096/15 MANUELLA MUNHOZ BEMFICA 
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS 

2020000059660 02162/18 MATIMOTO SERVIÇOS MÉDICOS 
EIRELI 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000063801 00110/04 OFTALMO CLINICA LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000038589 00896/12 OZIRIDE NIOBE GIACCHETTO DOS 
SANTOS ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000244789 01110/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 
JOSE DO RIO PRETO/SP 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2019000244790 01110/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 
JOSE DO RIO PRETO/SP 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2019000244792 01110/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 
JOSE DO RIO PRETO/SP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000014329 01110/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 
JOSE DO RIO PRETO/SP 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2019000244783 01107/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 
JOSE DO RIO PRETO/SP 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2019000244785 01107/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 
JOSE DO RIO PRETO/SP 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2019000244786 01107/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 
JOSE DO RIO PRETO/SP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000014339 01107/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 
JOSE DO RIO PRETO/SP 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2019000244799 01108/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 
JOSE DO RIO PRETO/SP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000014341 01108/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 
JOSE DO RIO PRETO/SP 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2020000067911 01587/10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 
JOSE DO RIO PRETO/SP 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2020000067915 01587/10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 
JOSE DO RIO PRETO/SP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000063446 01213/19 RAIA DROGASIL Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2020000066491 01362/17 RENATA MAIRA ARNONI AMORIM Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000063002 00902/06 SANTOS & RAMOS S/S LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000049490 01444/14 SAO PAULO SECRETARIA DE 
SEGURANCA PUBLICA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000146103 01444/14 SAO PAULO SECRETARIA DE 
SEGURANCA PUBLICA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2020000146117 01444/14 SAO PAULO SECRETARIA DE 
SEGURANCA PUBLICA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2020000146120 01444/14 SAO PAULO SECRETARIA DE 
SEGURANCA PUBLICA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

 

 

Técnica 

2020000019779 02371/18 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000019927 01684/19 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020051 01110/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020089 01120/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020166 00390/14 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020173 00391/14 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020217 01476/17 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020252 00583/16 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020307 02372/18 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000025422 00041/18 SERVIÇOS MEDICOS E CLINICOS DR 
TAJARA LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2020000025426 00041/18 SERVIÇOS MEDICOS E CLINICOS DR 
TAJARA LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000025433 00041/18 SERVIÇOS MEDICOS E CLINICOS DR 
TAJARA LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000018151 00927/99 SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICOS DR 
TAJARA LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2020000021266 00927/99 SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICOS DR 
TAJARA LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2019000053797 00272/99 UNILAB LABORATORIO DE ANALISES 
CLINICAS RIO PRETO LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000053790 00272/99 UNILAB LABORATORIO DE ANALISES 
CLINICAS RIO PRETO LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social 

 
EDITAL DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO (L.T.A)  DEFERIDOS – VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA 
PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2019000269267 01673/19 ACKL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 
1883 

2020000059859 00546/20 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 
1881 

2019000389336 02383/19 CASA DE REPOUSO JARDIM DO LIRIO 
SAO JOSE DO RIO PRETO 

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 
1878 

2020000056773 00533/20 COMUNIDADE TERAPEUTICA SURIEL LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 
1874 

2019000316693 02051/19 
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL 
DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO 

PRETO 
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 

1875 

2020000051774 00508/20 GUARACI SILVEIRA GARCIA LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 
1873 

2020000047401 00488/20 HORA OFTALMOLOGIA LTDA LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 
1876 

2019000428954 02592/19 INSTITUTO DE RADIODIAGNÓSTICO LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 

 

 

RIO PRETO LTDA 1879 

2019000376050 02335/19 
LABORCLIN LABORATORIO DE 

ANALISES CLINICAS E CITO 
HISTOPATOLOGIA LTDA 

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 
1872 

2020000088808 00666/20 MANI FORMULA FARMACIA DE 
MANIPULACÃO LTDA 

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 
1880 

2020000129126 00970/20 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
JULIO DE MESQUITA FILHO 

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 
1877 

         São José do Rio Preto, 27 de junho de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária 

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
PROC. LICIT. nº 32/20– PP nº 29/20. Ata: (...) Por estas razões é improcedente o recurso interposto 
por REGIONAL AGROPECUÁRIA E BUSINESS LTDA e, por conseguinte, JULGAMOS VENCEDORA 
do certame a empresa AGRODIJO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (CNPJ n. 
09.313.549/0001-00) para quem AJUDICAMOS o objeto do certame. Publique-se. 25/06/20. 
Leandro Mariano da Silva, Pregoeiro.


