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Cláudio LAHOS

Viúva acusada de contratar o crime durante a reconstituição ontem 

SOMOS 464 MIL HABITANTES
RIO PRETO

Guilherme BATISTA

Ocupação de UTI sobe 
para mais de 75%

O IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísticas) 
divulgou nesta quinta-feira 
(27) os dados da pesquisa 
“Estimativas da População” e 
revelou que Rio Preto chegou 
a 464.983 habitantes neste 
ano. O número representa 
um aumento de 0,9% (4.312 
pessoas) em relação a 2019. 
Os dados também confirmam 

Jonathan já está 
à disposição 

do Tanabi
Pág. A6

A Polícia Civil de Rio Preto rea-
lizou na manhã desta quinta-feira 
(27) a reconstituição do assassi-
nato do sargento aposentado Cí-
cero de Carvalho, 53 anos, morto 
a pauladas dentro de sua pensão, 

Polícia faz reconstituição do 
assassinato de sargento

em outubro de 2018, na Vila 
Goys. A reprodução simulada do 
fato foi determinada pelo juiz da 
3º Vara Criminal Eduardo Garcia 
Albuquerque, a pedido da defesa 
da viúva do policial, Rita de Cás-

sia da Silva Assunção, indiciada 
pela Polícia Civil por pagar R$ 45 
mil para que o corretor Edinael 
Mário Leme matasse a vítima. Os 
dois estão presos.                             
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o crescimento médio de mais 
de quatro mil pessoas ao ano 
no município. Desde 2009, 
Rio Preto ganhou 45.351 ha-
bitantes, o equivalente a um 
aumento médio de 4.122 ao 
ano. Se mantiver esse ritmo 
de crescimento, a estimativa é 
de que a cidade chegue a 500 
mil habitantes nos próximos 8 
ou 9 anos.                 Pág. A2

A taxa de ocupação de 
leitos de UTI na região de Rio 
Preto permaneceu em 75,5%, 
segundo os dados divulgados 
pelo Seade (Sistema Estadual 
de Análise de Dados) do Go-

Decreto libera 
mais serviços 
e crianças em 
supermercados

verno de São Paulo. Este é o 
segundo dia consecutivo que 
a região fica acima deste ín-
dice, depois de registrar uma 
queda no início da semana.   
     Pág. A5
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Zé da Academia 
diz que prefeito 

pode decidir pela 
fase amarela
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Projeto joga para os pais 
decisão de volta às aulas

Pág. A3

TJ libera 
retomada 
das obras 
de hospital 

O desembargador do TJ-SP 
(Tribunal de Justiça de São 
Paulo) Marcelo Lopes Teodó-
sio, suspendeu liminar da 1ª 
Vara da Fazenda de Rio Preto 
que paralisou as obras o Hos-
pital Municipal da Zona Norte 
na semana passada. Com a 
decisão, que saiu na tarde 
de ontem, a prefeitura pode 
retomar a construção.    
                             Pág. A3

Motociclista 
sem CNH 
atropela 
menina

Uma menina de 4 anos foi 
atropelada por uma moto, na 
tarde de quarta-feira (26), no 
Jardim Arroyo, em Rio Preto. O 
motociclista, um ajudante geral 
de 32 anos, não possui habilita-
ção para dirigir moto. A Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) 
dele é categoria B, na qual o 
condutor fica habilitado para 
dirigir veículos de quatro rodas. 
                                 Pág. A4

Hotel prepara 
balada seguindo 

isolamento
Pág. A7 Hospital da zona norte poderá ter obras retomadas segundo a decisão do TJ
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Cláudio LAHOS

No Censo de 2010, somente 38 cidades tinham população superior a 500 mil habitantes, e 15 delas tinham mais 
de um milhão de moradores. Já em 2020, eram 49 os municípios brasileiros com mais de 500 mil habitantes, sendo 
17 os que superavam a marca de um milhão de habitantes

O IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Es-
tatísticas) divulgou nesta 
quinta-feira (27) os dados 
da pesquisa “Estimativas da 
População” e revelou que Rio 
Preto chegou a 464.983 ha-
bitantes neste ano. O núme-
ro representa um aumento 
de 0,9% (4.312 pessoas) 
em relação a 2019.

Os dados também confir-
mam o crescimento médio 
de mais de quatro mil pes-
soas ao ano no município. 
Desde 2009, Rio Preto ga-
nhou 45.351 habitantes, o 

Rio Preto tem 464 mil habitantes

equivalente a um aumento 
médio de 4.122 ao ano. Se 
mantiver esse ritmo de cres-
cimento, a estimativa é de 
que a cidade chegue a 500 
mil habitantes nos próximos 
8 ou 9 anos.

“Rio Preto é sempre apon-
tada como uma das melhores 
cidades pra se viver no Brasil 
e isso acaba atraindo muitas 
pessoas, inclusive imigrantes. 
É necessário que o cresci-
mento estrutural acompanhe 
esse aumento populacional 
para não haver problemas de 
falta de vagas nas escolas ou 
na área da saúde”, comentou 
o sociólogo Araré Carvalho.

Para o secretário de De-

senvolvimento Econômico e 
Negócios de Turismo, Jorge 
Luiz Souza, o município se 
destaca como polo regional 
para empreendimentos e 
negócios. O interesse pela 
cidade é resultado de polí-
ticas públicas diversificadas 
que apontam para o futuro. 
“As pessoas migram para o 
interior e buscam cidades 
de médio porte que reúnem 
ótimas estruturas de serviços 
e oportunidades de desenvol-
vimento”, fala.

Segundo o IBGE, o país 
chegou a 211,8 milhões de 
habitantes, crescendo 0,77% 
em relação ao ano passado. 
No Censo de 2010, somente 

38 cidades tinham população 
superior a 500 mil habitantes, 
e 15 delas tinham mais de 
um milhão de moradores. Já 
em 2020, eram 49 os muni-
cípios brasileiros com mais de 
500 mil habitantes, sendo 17 
os que superavam a marca 
de um milhão de habitantes.

Em 28,1% dos municípios 
(ou 1.565 cidades), as taxas 
de crescimento foram nega-
tivas, ou seja, houve redução 
populacional. Pouco mais da 
metade dos municípios bra-
sileiros (52,1%) apresentou 
crescimento populacional 
entre zero e 1%, como Rio 
Preto. Apenas 205 municí-
pios (3,7% do total) indicaram 

crescimento igual ou superior 
a 2%.

Outro dado revelado nesta 
pesquisa mostra o aumento 
da população nos estados. 
São Paulo, por exemplo, ga-
nhou 370.284 habitantes e 
segue como o mais populoso 
do Brasil, com 46.289.333 
habitantes, concentrando 
21,9% da população total do 
país, seguido de Minas Gerais 
(21,3 milhões de habitantes), 
e do Rio de Janeiro (17,4 
milhões). Os cinco estados 
menos populosos, que so-
mam cerca de 5,7 milhões de 
pessoas, estão todos na Re-
gião Norte: Roraima, Amapá, 
Acre, Tocantins e Rondônia.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Rio Preto atinge 
464 mil habitantes, 

segundo IBGE

464.983

Veja as cidades 
da região 

São José do Rio Preto 

17.761
Bady Bassitt

9.346
Cedral

5.565
Mendonça

60.303
Mirassol 

4.919
Mirassolândia  

21.689
Nova Granada 

21.775
Guapiaçu

17.516
Potirendaba 

26.101
Tanabi

6.400
Ubarana 

10.151
Uchoa 

25.373
Monte Aprazível 

MAIS CRÉDITO

Produtor rural pode solicitar crédito a juro zero
Os produtores rurais do 

Estado de São Paulo podem 
solicitar até R$ 20 mil em 
crédito a juro zero por meio 
do Programa de Crédito Re-
tomada, uma iniciativa do 
Sebrae-SP com as fintechs Bi-
zCapital e Nexoos. A inclusão 
dos produtores no programa 
contou com apoio da Faesp 
e Senar-SP. O produtor terá 
seis meses para começar a 
pagar as parcelas e o valor 
total pode ser dividido em até 
42 vezes.

O objetivo do Retomada 
é ajudar o pequeno empre-
endedor na superação dos 
impactos causados pela crise 
da Covid-19. Um diferencial 
do programa é o crédito orien-
tado. Ou seja, o produtor terá 
um mínimo de seis meses de 
orientação dos especialistas 
do Sebrae para a gestão e 

bom uso do crédito, uma jor-
nada que combina mentorias 
coletivas, atendimentos indivi-
duais e cursos.

“Com a pandemia, os pro-
dutores rurais viram bares, 
lanchonetes e restaurantes, 
seus principais clientes, inter-
rompendo as atividades, e por 
isso precisaram se conectar e 
digitalizar rapidamente. É um 
caminho sem volta e por isso os 
recursos do Retomada chegam 
em boa hora, com juro zero e 
início de pagamento no ano que 
vem que vão garantir melhor 
reorganização para que haja 
continuidade das operações”, 
destaca Tirso Meirelles, presi-
dente do Sebrae-SP.

De acordo com a 6ª pes-
quisa do Sebrae sobre o tema, 
45% das empresas do agro-
negócio já vendiam por meio 
das redes sociais, aplicativos 
e internet antes da pandemia. 
Outros 14% passaram a vender 

Da REDAÇÃO por causa da crise, 15% ainda 
não vendem, mas gostariam 
de começar em breve, e ainda 
15% não sabem como isso se 
aplica ao seu negócio.

Outra característica do pro-
grama é que o produtor encon-
tra exigências mais simples 
de documentação em compa-
ração com outras linhas. Os 
documentos exigidos são: RG, 
CNH, CPF, comprovante de 
residência, Declaração de Ap-
tidão ao Pronaf (DAP), extratos 
bancários, declaração de im-
posto de renda ou declaração 
de um contador, além de conta 
bancária de pessoa jurídica ou, 
se não tiver, de pessoa física.

A parceria com as fintechs, 
as startups do mercado finan-
ceiro, trouxe ainda agilidade e 
desburocratização para o pro-
cesso. O dinheiro é liberado em 
até sete dias e todo o processo 
é feito online por meio do site 
creditoretomada.com.br .

Divulgação

Linha de crédito de até R$ 20 mil para produtos rurais
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De duas, uma
O govenador João Dória (PSDB) anuncia hoje se mantém 

Rio Preto na fase laranja ou se atende pedido de Edinho Araú-
jo (MDB) para elevar a cidade à fase amarela, que permite 
flexibilizar a reabertura de atividades como academias, salões 
de beleza, barbearias, bares e restaurantes. Zé da Academia 
(Patriota, foto) disse que, se o governador não avançar a 
fase, existe a possibilidade de o prefeito liberar as atividades 
de acordo com a realidade da cidade. Rio Preto, mesmo 
atendendo as exigências de combate à pandemia, só não 
está na fase amarela por causa das cidades da região. “São 
cinco meses de paralisação e a situação está insustentável”, 
reclama o vereador, que tem uma academia.

Coadjuvante
O ex-prefeito Valdomiro 

Lopes (PSB) poderá anun-
ciar em breve decisão sobre 
a sua participação no pro-
cesso eleitoral, como co-
adjuvante. O pré-candidato 
Carlos Arnaldo (PDT) disse 
que conversou com ele na 
última segunda-feira e ficou 
acordado um novo encontro 
para a próxima semana. 
“Talvez tenhamos novidade”, 
se limitou a dizer. O pedetista 
disse que hoje vai anunciar 
coligação com o PV. Com a 
rede o acordo já foi chan-
celado. Também poderá ser 
anunciado, segundo ele, o 
nome do pré-candidato do 
vice ou da vice.

Intriga
Sobre comentário de que o PP poderia desistir de apoiar o 

prefeito Edinho Araújo (MDB) na disputa pela reeleição, com o 
objetivo de apoiar outro candidato, o presidente Paulo Pauléra 
rechaçou a informação, justificando que não existe essa possi-
bilidade. “Na semana que vem o deputado Fausto Pinato vem à 
cidade para endossar a nossa decisão”, revelou. Pauléra diz que 
neste período pré-eleitoral acontece muita intriga para desesta-
bilizar os acordos, porém, garantiu que o partido está afinado 
com o prefeito. “Eu não tenho outro caminho se não for com o 
Edinho”, frisou, acrescentando que já foi secretário de Serviços 
Gerais no primeiro mandato do prefeito, entre 2001 a 2004. 

Travessia
Não será por falta de 

elogios do emedebista Ita-
mar Borges que o prefeito 
Edinho Araújo (MDB) não 
irá conquistar a reeleição. 
Quando do lançamento das 
obras do Hospital da Zona 
Norte, o parlamentar decla-
rou: “A administração quan-
do é boa, a população não 
quer que acabe e é o caso 
do governo Edinho”. A fala 
do deputado ficou guardada 
no fundo do baú e agora 
veio à tona neste período 
pré-eleitoral. Mesmo o vírus 
tendo atravessado o cami-
nho do prefeito, Itamar está 
convicto de que não haverá 
tempestade na travessia.

Afetuoso
O pré-candidato a prefei-

to Paulo Bassan (PRTB) fez 
uma visita para o também 
pré-candidato Renato Pupo 
(PSDB). O vereador Pupo 
declarou que existe muito 
‘respeito e admiração’ entre 
ambos. Sobre tratativas de 
uma possível aliança, se li-
mitou a dizer que ainda está 
muito cedo para definir. Já o 
médico Bassan confirmou 
a amizade entre ambos, 
no entanto, contou que a 
política também fez parte do 
encontro afetuoso. Indagado 
sobre um possível acordo 
PSDB/PRTB, Bassan não 
negou essa possibilidade: 
“Em política sempre há”.  

Chapa pura
A executiva do partido 

Novo marcou a convenção 
do partido para o dia 7 de 
setembro com o objetivo de 
oficializar o candidato a pre-
feito, a vice e a chapa a ve-
readores.  O pré-candidato 
a prefeito Filipe Marchesoni 
informou que é chapa pura, 
ou seja, a pré-candidata 
a vice Aglaê Antunes é do 
quadro de filiados do parti-
do. Aglaê é filha do saudoso 
prefeito Manoel Antunes, 
que ocupou o cargo por 10 
anos, cinco anos na década 
de 1980 e quatro anos na 
década de 90. Aglaê, por-
tanto, quer manter o nome 
do pai na política.

Costuras
O presidente do DC, Adil-

son Feliciano, disse que 
está fazendo tratativas nos 
bastidores e se as costuras 
forem concretizadas, irá 
mudar radicalmente acordos 
que já foram celebrados até 
o momento. “Vai ter grande 
surpresa quando aparecer, 
sem risco de retrocesso”, 
avisou. Feliciano, portanto, 
não está brincando em servi-
ço para reforçar a campanha 
do pré-candidato a prefeito 
Rogério Vinicius (DC). “Não 
estamos parados e a costura 
provavelmente deve mexer 
no jogo político de Rio Pre-
to”, diz. Incautos, apertem 
cinto!

Incautos
O número de pré-can-

didatos a prefeito continua 
elevado e ninguém quer 
abrir mão de ser a cabeça 
de chapa. As convenções 
começam na próxima terça-
-feira, se estendendo até 16 
de setembro, portanto, o pe-
ríodo é a última chance para 
chancelar os acordos. Agora, 
convenhamos, tem pré-can-
didato a prefeito que não tem 
voto nem para galgar uma 
cadeira na Câmara. É preciso 
cair na realidade, sonho não 
passa de um sonho. Levar o 
eleitor para depositar o voto 
na urna não é tarefa fácil. O 
diabo que os incautos não 
percebem isso…

JUSTIÇA

Projeto é do vereador Jean 
Dornelas

O desembargador do TJ-SP 
(Tribunal de Justiça de São 
Paulo) Marcelo Lopes Teodósio, 
suspendeu liminar da 1ª Vara 
da Fazenda de Rio Preto que 
suspendeu as obras o Hospital 
Municipal da Zona Norte na 
semana passada.

Na sua decisão o desem-
bargador salienta que “ante aos 
fundamentos lançados no pre-
sente recurso e para se evitar, 
por ora, lesão grave e de difícil 
reparação, nos termos do artigo 
1.019, inciso I, do CPC, recebo 
o recurso com efeito suspensi-
vo, conforme pleiteado”.

A liminar que suspendeu 
as obras foi concedida na 
semana passada, pelo juiz da 
1ª Vara, Adilson Araki Ribeiro 
em ação popular movida pelo 
advogado Rogério Vinicius que 
questionou o contrato firmado 
entre a Prefeitura e a empresa 
Constroeste.

Permuta - Para construir o 
Hospital Municipal de Rio Pre-
to, a prefeitura alienou terreno 
de 145.665,37m2, no Distrito 
Industrial, em troca da constru-
ção. O valor estimado da obra 
é de R$23.145.470,02. Este 
foi o item questionada na ação 
proposta pelo advogado.

Com a decisão a obra que 
foi iniciada em 20 de fevereiro, 
poderá ser retomada pela em-
presa – até o momento a terra-
planagem e a fundação da obra 
foram concluídas. A empresa 
deve retomar a montagem da 
estrutura pré-moldada – a pre-
visão da entrega do hospital é 
agosto de 2021.

Construção - O Hospi-
tal terá área de construção 
de 4.631,85m2, com prédio 
térreo e possibilidade de am-
pliação. O terreno, de área de 
19.831,49m2.

Saúde - o serviço dispo-
nibilizará 80 leitos, dos quais 
62 serão rotativos, destinados 
às cirurgias eletivas, de pe-
quena e média complexidade 
e internações clínicas, além 
de 12 leitos pós-anestésicos, 
e seis leitos de retaguarda. O 
hospital contará ainda com sala 
de esterilização e cinco salas 
cirúrgicas.

Cirurgias - A expectativa 
é de que sejam realizadas 
entre 300 e 400 cirurgias por 
mês, em especialidades como 
ortopedia, otorrinolaringologia, 
oftalmologia, ginecologia e 
cirurgias gerais. A avaliação é 
de que o recurso para equipar o 
hospital seja de R$ 6 milhões.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

TJ libera obras do 
hospital municipal

Prefeitura pode retomar obras do hospital

Cláudio LAHOS

NA CÂMARA

Decreto afrouxa mini-lockdown e 
libera crianças em supermercados

recente regramento imposto aos 
supermercados e hipermercados 
referente à proibição da entrada 
de crianças ou de mais uma 
pessoa por família. No caso es-
pecifico das crianças, caso seja 
necessário levá-las, o responsá-
vel terá que assinar um termo de 
responsabilidade justificando o 
motivo da presença da criança 
no estabelecimento.

Atendimento ao público 
-  o regramento definido pelo 
mini-lockdown em Rio Preto no 
setor de “Serviços” onde estes 
três setores podem ter atendi-
mento presencial de quarta a 
sábado das 9 às 15 horas, com 
capacidade reduzida.

Prorrogação - O decreto nº 
18.669, de 20 de agosto de 
2020, que estabelece novas 
diretrizes para o funcionamento 
de estabelecimentos comerciais 
e serviços durante a fase laranja 
do Plano São Paulo, será prorro-
gado até o dia 6 de setembro.

Sérgio SAMPAIO

Projeto joga para os pais 
decisão de retorno às aulas

A volta do aluno da rede 
municipal as aulas presenciais 
em Rio Preto poderá ficar facul-
tado aos pais ou responsáveis 
da criança, pelo menos é isso 
que determina o projeto de 
lei do vereador Jean Dornelas 
(MDB) que foi protocolado esta 
semana na Câmara de Rio 
Preto. Essa decisão de torno 
valeria enquanto perdurar o 
Estado da Calamidade imposto 
pela pandemia da Covid-19 na 
cidade.

Responsabilidade – o pro-
jeto determina que os pais 
que optarem em mandar as 
crianças de volta as aulas pre-
senciais terão que assinar um 
termo de compromisso – no 
qual concordam com as regras 
sanitárias que terão que ser se-
guidas. Os pais ou responsáveis 
terão que mediar a temperatura 
dos filhos ou dependentes 

antes de sair das suas casas 
e orientar as crianças sobre a 
obrigação do uso de máscaras.

Online – por sua vez os 
pais que optarem em não levar 
os filhos, os alunos não serão 
prejudicados e poderão acom-
panhar as aulas online – não 
podendo ser atribuídas faltas 
aos mesmos, caso façam esta 
opção.

Segundo Dornelas em sua 
justificativa “Há ainda um gran-
de temor pelos pais dos alunos, 
pois o retorno pode se tornar 
um problema para a família, 
pois pode haver a contaminação 
de algum outro parente com o 
retorno da rotina de aulas das 
crianças”.

Pesquisa – A Secretaria de 
Educação de Rio Preto iniciou 
na última sexta-feria (21) uma 
pesquisa de opinião sobre a 
possível retomada gradual das 
aulas presenciais na cidade. O 

Sérgio SAMPAIO

TRÊS SETORES

Prefeito divulgou mudanças no decreto que começam já 
na próxima semana

Os escritórios de contabilida-
de, advocacia e despachantes 
poderão funcionar as segundas 
e terças-feiras, a partir da pró-
xima semana – a deliberação 
número 3 foi atualizada com 
novas regras para a ampliação 
de atividades comerciais e de 
serviços não essenciais ontem 
pela Prefeitura de Rio Preto.

No caso especifico destes 
três setores os mesmos poderão 
exercer suas atividades inter-
namente (sem atendimento ao 
público) no seu horário habitual 
conforme o alvará de funciona-
mento.

Novidades – nestes dois 
dias advogados, contadores e 
despachantes poderão realizar o 
serviços a domicilio ou delivery.

Supermercados – a nova 
deliberação traz também uma 
mudança no que diz respeito ao 

Divulgação SMCS

questionário ficou disponível 
até está quinta-feira 27) para 
receber respostas.

Os resultados serão utiliza-
dos para reforçar os estudos 
do planejamento de retorno das 
atividades presenciais das esco-
las, levando em consideração a 
opinião dos pais se mandariam 
as crianças para a escola.

O questionário foi enviado 
aos pais pelas escolas, por meio 
do Google formulário. Todos 
os canais, como Facebook, 
WhatsApp e outras mídias di-
gitais que foram utilizadas para 
alcançar os responsáveis pelos 
mais de 40 mil alunos da rede 
Municipal de Ensino.

Aulas – As aulas estão 
suspensas desde o início de 
março, quando foi publicado 
o decreto de isolamento social 
em decorrência da pandemia 
da Covid-19. De acordo com o 
Plano São Paulo os Municípios 
terão autonomia para decidir 

sobre o retorno presencial das 
aulas, mas devem permanecer 
na fase amarela por pelo menos 
28 dias para que a retomada 
aconteça de forma gradual.

Cláudio LAHOS
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VIÚVA PRESA

Polícia faz reconstituição 
de assassinato de sargento

A Polícia Civil de Rio Preto 
realizou na manhã desta quin-
ta-feira (27) a reconstituição 
do assassinato do sargento 
aposentado Cícero de Carva-
lho, 53 anos, morto a pau-
ladas dentro de sua pensão, 
em outubro de 2018, na Vila 
Goys.

A reprodução simulada do 
fato foi determinada pelo juiz 
da 3º Vara Criminal Eduardo 
Garcia Albuquerque, a pedido 
da defesa da viúva do policial, 
Rita de Cássia da Silva Assun-
ção, indiciada pela Polícia Civil 
por pagar R$ 45 mil para que 
o corretor Edinael Mário Leme 
matasse a vítima. Os dois es-
tão presos.

Policiais civis e militares, 
peritos do Instituto de Crimina-
lística e os advogados dos sus-
peitos acompanharam o passo 
a passo do crime. Apenas Rita 
participou, Edinael preferiu não 
comparecer.

O delegado Wander Lucia-
no Solgon, da Deic (Divisão 
Especializada de Investigações 
Criminais), responsável pelo 
inquérito, a reconstituição é 
uma prova pericial, que será 
analisada juntamente com as 
demais incluídas no inquérito.

“Depois da elaboração, o 
laudo com a conclusão será 
encaminhado direto para o ju-
ízo. Porque na parte policial, o 
inquérito foi encerrado há mais 

de um ano. Então, é uma prova 
que não terá utilidade para o 
inquérito, terá utilidade direta 
para o processo”, explicou.

De acordo com o inquérito 
policial, Rita teria facilitado 
a entrada de Edinael dentro 
da residência do casal, que 
é anexa à pensão. Para não 
levantar suspeita, ela saiu de 
casa, na hora do assassinato, 
para ir até um pronto-socorro.

O advogado Márcio Roberto 
Ferrari, que defende a viúva do 
sargento, alega que há pontos 
controversos no inquérito e 
que o pedido de reconstituição 
do crime irá comprovar sua 

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Fotos: Guilherme BATISTA

Viúva do policial, Rita de Cássia, durante a reconstituição

tese de inocência de Rita.
“A simulação foi pedida 

para esclarecer alguns pontos 
que entendemos que estão 
obscuros, aonde que teriam 
provas, em tese, contra a Rita. 
A defesa entente que as provas 
acostadas nos autos não são 
suficientes para uma conde-
nação. Acreditamos, friamente, 
na inocência dela, tanto que ela 
está aqui para fazer a simula-
ção, justamente para provar”.

Já o advogado de Edinael, o 
defensor público José Maciel, 
justificou a não participação 
dele na reconstituição em razão 
de o ônus da prova caber ao 

Ministério Público. “Cabe à acu-
sação, então, ele entendeu que 
não era viável a sua presença 
na reconstituição. diante disso, 
nós peticionamos para que ele 
não comparecesse e, assim, 
foi deferido. Ele não cometeu 
o crime que está sendo acusa-
do”, afirmou.

Ambos os acusados estão 
presos. Rita está no Centro de 
Ressocialização Feminino (CRF) 
de Rio Preto e Edinael está na 
penitenciária de Tupi Paulista.

A audiência de pronúncia, - 
primeira do julgamento -, está 
marcada para acontecer no dia 
29 de setembro.

Movimentação da polícia na cena do crime ontem pela manhã

 
APARECIDO MEDICE, faleceu aos 

66 anos de idade. Era casado com a Sra. 
Osmarina Gouveia Medice e deixa os fi lhos 
Alexandre, Angelo, Ayres Antonio e Ales-
sandro. Foi sepultado no dia 27/08/2020, às 
11:00, saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever para o cemitério São João Batista.

JOSÉ MANOEL FERNANDES, faleceu 
aos 70 anos de idade. Era casado com a 
Sra. Cleuza Almeida Fernandes e deixa os 
fi lhos Adriana, Angélica, Fabiana e Ricardo 
Leandro. Foi sepultado no dia 27/08/2020, 
às 13:00, saindo seu féretro do velório Cape-
las Prever para o cemitério São João Batista.

LIDIA DA CONCEIÇÃO AMORIM, fale-
ceu aos 86 anos de idade. Era viúva do Sr. 
Ormundo Amorim e deixa os fi lhos Ivone, 
Airton, Vera e Ademir (falecido). Foi sepul-
tada no dia 27/08/2020, às 16:30, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever para o 
cemitério São João Batista.

NIVALDO BINDELLA, faleceu aos 58 
anos de idade. Era divorciado e deixa os 

  FALECIMENTOS

fi lhos Thiago e Tatiana. Foi sepultado no dia 
27/08/2020, às 17:00, saindo seu féretro 
do velório da Ercília para o cemitério São 
João Batista.

LUZIA MARIA DE OLIVEIRA, faleceu aos 
90 anos de idade. Era viúvo da Sra. Geraldo 
Domingues de Oliveira e deixa os filhos 
Osvaldo, Lupércio, Nilza, Analfa, Denair, 
Isalca, Valdomiro, Anésia (falecida), Sérgio 
(falecido) e Benedito (falecido). Seu sepul-
tamento será no dia 28/08/2020, às 11:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas Prever 
para o cemitério Parque Jardim da Paz.

APPARECIDO JOSÉ DA COSTA, faleceu 
aos 86 anos de idade. Era viúvo e deixa os 
fi lhos João Afonso, Sérgio, Nelson, Edson e 
Claudete. Foi sepultado, saindo seu féretro 
do velório municipal de Uchoa para o mesmo 
cemitério.

PAULO ROBERTO DE MELO, faleceu aos 
60 anos de idade. Era solteiro e não deixa 
fi lhos. Foi sepultado, saindo seu féretro do 
velório municipal Parque Jardim da Paz para 
o mesmo cemitério.

Menina de 4 anos é 
atropelada por moto

Uma menina de 4 anos foi 
atropelada por uma moto, na 
tarde de quarta-feira (26), no 
Jardim Arroyo, em Rio Preto. 
O motociclista, um ajudante 
geral de 32 anos, não possui 
habilitação para dirigir moto. 
A Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH) dele é categoria 
B, na qual o condutor fica 
habilitado para dirigir veículos 
de quatro rodas.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o motociclista 

transitava na rua Ailton Pe-
dretti, sentindo centro - bairro, 
quando viu a criança brin-
cando na rua. Ele chegou a 
buzinar para alertá-la, mas ao 
invés de correr para a calçada, 
ela foi em direção ao meio 
da via. O motociclista não 
conseguiu evitar o acidente e 
atropelou a criança.

A vítima foi socorrida pelo 
Resgate, do Corpo de Bom-
beiros, e encaminhada à UPA 
(Unidade de Pronto Atendi-
mento) Tangará, acompanha-
da da mãe dela.

Tatiana PIRES

SEM CNHPLANTÃO

Arquivo DHOJE

Criança foi socorrida e levada à UPA

Pedreiro ameaça explodir casa e acaba preso

Um pedreiro de 25 anos foi 
preso após ameaçar de morte 
a mulher, uma vendedora de 
24 anos, nesta quarta-feira 
(26), na Estância Santa Cata-
rina, em Rio Preto. O agressor 
cortou a mangueira do botijão 
de gás com a intenção de 
explodir a residência do casal.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
a Polícia Militar foi acionada e, 
ao chegar à casa, o pedreiro 
estava com humor alterado e 
portava uma lâmina de ferro. 
O agressor  disse aos policiais 
que se não o matassem, ele 
os mataria. Foi preciso muita 
conversa para convencê-lo a 
soltar a lâmina.

A vítima contou à polícia 
que, por ciúme, o marido 

passou a ameaçá-la e correu 
atrás dela com uma faca. Em 
seguida, cortou a mangueira 
do gás e disse que se ela li-
gasse para a polícia pedindo 
por socorro explodiria a casa. 
A vendedora contou também 
que o relacionamento se tornou 
conturbado a partir de quando o 
marido começou a usar drogas. 
As ofensas e ameaças foram 
feitas à vítima na frente dos 
filhos do casal.

Encaminhado à Central de 
Flagrantes, o pedreiro continuou 
ameaçando a vítima e gritando. 
Ele se recusou a assinar os 
documentos do flagrante e não 
prestou esclarecimentos sobre 
o ocorrido. Preso em flagrante 
por violência doméstica, ame-
aça e resistência, ele perma-
neceu à disposição da Justiça.

Tatiana PIRES

Caso foi registrado na Central de Flagrantes

Cláudio LAHOS

DOAÇÃO

PM paulista recebe cães de raça estrangeiros

O Canil do 5º Batalhão de 
Polícia de Choque (BPChq), 
recebeu nesta quinta-feira (27) 
nove cães policiais de origem 
estrangeira, que fazem parte 
de uma doação concedida à 
Polícia Militar e requisitada em 
outubro de 2019, por meio de 
um chamamento público.

Os cães Noah, Jack, Rollo, 
Mike, Dick, Bady, Machi, Billy e 
Kazan, de raças Pastor Alemão 
e Belga Malinois, foram esco-
lhidos por oficiais veterinários 
e cinotécnicos do 5ºBPChq, 
em polos criadores de cães 
policiais na Holanda, República 
Tcheca e Suécia. Eles atuarão 
nas funções de cão de patru-
lhamento, imobilização e na de-
tecção de drogas e explosivos.

Um décimo cão chama-
do Aischa, de origem alemã, 
também foi selecionado pela 
comissão do 5ºBPChq. O ca-
chorro, de raça Pastor Alemão, 
deve chegar ao batalhão nos 

próximos dias e passará pelos 
treinamentos necessários para 
ser integrado à equipe.

A seleção foi realizada com 
base em características es-
pecíficas e adequadas ao de-
sempenho da função almeja-
da. Estes atributos envolvem 
condições físicas, cognitivas e 
predisposição a apresentarem 
comportamentos específicos 
para o treinamento direcionado 
às habilidades que deverão de-
sempenhar no trabalho.

As atividades desempenha-
das com apoio do cão policial 
figuram entre os recursos de 
maior destaque no combate à 
criminalidade executados pela 
Polícia Militar do estado de São 
Paulo. De janeiro a junho, as 
atuações com apoio do Canil 
da PMESP resultaram na prisão 
de 62 pessoas e na apreensão 
de 2,7 toneladas de drogas, 
além de 42 armas de fogo. No 
estado, a corporação conta com 
o apoio de mais de 300 cães 
policiais.

Da REDAÇÃO

Animais desembarcam em aeroporto na capital

Divulgação

A reprodução simulada do fato foi determinada pelo juiz da 3º Vara Criminal Eduardo Garcia 
Albuquerque, a pedido da defesa da viúva do policial, Rita de Cássia da Silva Assunção, indiciada 
pela Polícia Civil por pagar R$ 45 mil para que o corretor Edinael Mário Leme matasse a vítima
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SAIBA SOBRE A MINI FIV

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

A Mini-FIV ( Mini Fertilização in Vitro) é uma técnica re-
cente em Reprodução Humana desenvolvida pelo médico 
japonês Osmau Kato , Diretor do Kato Ladies Clinic, em 
Tóquio, Japão, e registrado com o nome de “Mini-IVF®” 
(Mini-In Vitro Fertilization), e introduzido nos Estados Unidos 
por John Zhang, do New Hope Fertility Center. Posteriormen-
te, recebeu algumas modificações do professor Shermam 
Silber, do St. Luke´s Hospital in St. Louis. Se baseia na 
utilização de doses hormonais menores para o estímulo 
ovariano (mínimo estímulo ovariano – MEO) com o objetivo 
de oferecer menor número de óvulos ( de 1 a 4 óvulos, 
no máximo), porém de melhor qualidade. Nessa técnica 
o gasto com medicações pode ser de 30% a 40% inferior 
ao da fertilização in vitro convencional.

Na técnica de fertilização in vitro tradicional, a dose das 
medicações é maior para estimular os ovários a produzi-
rem um grande número de óvulos e aumentar a chance 
de fecundação. Com isso , é obtido maior número de 
embriões, podendo congelar os embriões excedentes. Já 
no mínimo estímulo ovariano são administrados  medica-
ções injetáveis em baixa dose e muitas vezes associado a 
comprimidos, assemelhando-se a um estímulo hormonal 
natural, no qual o ovário é estimulado a produzir um óvulo 
mensalmente, porém teoricamente de melhor qualidade.  
Essa qualidade superior se expressa pela menor chance de 
serem fertilizados óvulos com alterações cromossômicas. 
Sabemos que quando os pacientes se interessam pelo 
tratamento de fertilização in vitro procuram informações 
sobre a FIV-Convencional e se preocupam com a necessi-
dade das injeções diárias, aumento de peso, retenção de 
líquido, inchaço abdominal, alto custo financeiro e gestação 
múltipla, entre outras possibilidades – efeitos estes cau-
sados pelos hormônios que recebem nesse período. Esta 
nova estratégia simplifica o tratamento, diminui o número 
de óvulos recrutados (mas de melhor qualidade), reduz o 
desconforto, os efeitos colaterais e o custo financeiro e, 
principalmente, mantém praticamente a mesma taxa de 
gravidez. Nas “mulheres maduras” (idade ao redor dos 40 
anos), a taxa de gravidez pode ser superior à FIV-Conven-
cional.

A Mini - FIV  apresenta taxas de sucesso semelhantes 
a FIV convencional, porém  deve-se ter em mente que 
essa técnica também pode ocasionar maior número de 
cancelamentos do ciclo estimulado e menor número de 
transferência de embriões., pois às vezes o único embrião 
formado não se desenvolve adequadamente para ser 
transferido para o útero.

Nas mulheres acima de 40 anos, a Mini-FIV pode trazer 
grande benefício, com o objetivo de recrutar um ou dois 
óvulos de melhor qualidade, pois nessa faixa etária a pro-
babilidade de haver óvulos com alterações cromossômicas 
é maior. Por esse motivo a técnica de Mini-FIV é exempli-
ficada na frase “menos é mais”, no sentido de priorizar a 
qualidade do óvulo e não a quantidade de óvulos obtidos. 
A prioridade no tratamento é  garantir às pacientes  as 
melhores taxas de sucesso, com menor índice de efeitos 
colaterais e um custo mais acessível.

Como essa técnica apresenta menor custo financeiro, 
tornou-se uma excelente alternativa para aqueles casais  
que desejam economizar com as medicações. Assim, a 
Mini-FIV tornou o tratamento de fertilização in vitro mais 
acessível e popular.

Os tratamentos de infertilidade têm demonstrado va-
riações diferentes em todo o mundo. Gestações que eram 
impossíveis há algumas décadas acontecem agora com 
certa frequência. É importante reforçar, que para adotar um 
protocolo de estimulação ovariana, deve ser individualizado 
de acordo com o perfil da paciente.

Na FIV Convencional a fertilização in vitro convencional 
é realizada há mais de 30 anos e tem alcançado altos 
índices de sucesso, ajudando casais a realizarem o so-
nho da gestação. É utilizada em situações extremamente 
necessárias. O lado negativo é a quantidade excessiva de 
hormônios, que pode levar a desconfortos desagradáveis, 
como a retenção de líquido e inchaço abdominal, além da 
necessidade de injeções diárias, que causam um enorme 
transtorno ao casal.

Na Mínima Estimulação Ovariana (MEO) – Mini-FIV A 
MEO tem demonstrado índices de gravidez comparáveis às 
do FIV-Convencional. Entretanto, pela quantidade mínima 
de medicamentos utilizados, este tratamento causa me-
nos estresse, menos inchaço, menos retenção de líquido 
e menor custo financeiro, podendo ser 28% mais barato 
que a FIV-Convencional.

A Mini-FIV produz uma quantidade menor de óvulos 
(três a cinco no máximo), o que pode ser interessante para 
casais que não desejam congelar embriões e temem pelos 
efeitos colaterais das medicações.

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico gi-
necologista e obstetra, pós-graduado em Reprodução 
Humana
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SAÚDE

LIVE

Divulgação

Saúde já descartou 45,1 
mil suspeitas de Covid

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou mais cinco 
óbitos, somando 402 o número 
de mortos do novo coronavírus. 
Também foram registrados 
13.170 pessoas recuperadas 
da doença. Os dados foram 
divulgados durante live apresen-
tada pelo secretário da pasta 
Aldenis Borim, na manhã desta 
quinta-feira (27)

Desde o início da pandemia, 
já foram atendidos 71.857 
pacientes com estado gripal. 
Desse total, 61.492 foram 
testados. Entre os testados, 
45.164 tiveram resultado nega-
tivo e 16.328 tiveram resultado 
confirmado para Covid-19.

Entre os infectados, 1.803 
são profissionais que atuam 

na linha de frente do combate 
à doença, os profissionais 
de saúde. O coeficiente de 
incidência é de 3.544 casos 
confirmados para cada 100 
mil habitantes. Já o índice de 
óbitos está em 2,4%.

Atualmente, 388 pacientes 
de Rio Preto estão internados 
em hospitais da cidade com 
sintomas de Síndrome Respi-
ratória Aguda Grave (SRAG), 
incluindo os casos suspeitos 
e confirmados de Covid-19. 
Desses, 140 estão em leitos 
de unidade de terapia intensiva 
(UTI) e 248 estão em leitos de 
enfermaria. Em relação aos 
pacientes que testaram positi-
vo, o número de internados é 
de 244, sendo que 115 estão 
em UTI e 126 pacientes em 
enfermaria.

Tatiana PIRES

ALIMENTOS

Lotação de UTIs na região 
sobe para mais de 75%

A taxa de ocupação de 
leitos de UTI na região de São 
José do Rio Preto sofreu alte-
rações nesta quinta-feira (27) 
e subiu para 75,1%, segundo 
os dados divulgados pelo 
Seade (Sistema Estadual de 
Análise de Dados) do Governo 
de São Paulo.

Este é o segundo dia con-
secutivo que a região fica 
acima deste índice, depois de 
registrar uma queda no início 
da semana. A taxa ocupação 
é um dos principais critérios 
para definir um possível avan-
ço para a fase amarela do 
Plano São Paulo.

Com relação ao índice 
de ocupação de enfermaria 
na área de abrangência do 
Departamento Regional de 
Saúde (DRS), que compre-
ende 102 municípios, houve 
um aumento de 58,2% para 
58,8%. Ainda segundo o Se-
ade, foram 102 novas no dia 
e a disponibilidade de leitos 
segue em 25,9 para cada 100 
mil habitantes na região.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Ocupação de UTI é um dos índices usados para classificação do Plano São Paulo

Com a região há mais de 
80 dias na fase laranja, o 
prefeito de Rio Preto Edinho 
Araújo (MDB) chegou a enviar 
um ofício na terça-feira (25) ao 
governador João Doria (PSDB) 
pedindo reavalie semanalmen-
te a troca de fases no Plano 
São Paulo, o que possibilitaria 
que a cidade fosse para fase 
amarela ainda nesta sexta-fei-

ra (28).
No entanto, o secretário 

de Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi (PSDB), afirmou 
que o Governo só deverá reava-
liar a classificação na próxima 
sexta-feira (4 de setembro).

A Santa Casa, um dos prin-
cipais hospitais no atendimen-
to de pacientes com Covid-19, 
está com 38 internados na 

UTI e 51 na enfermaria. Já no 
Hospital de Base, que atende 
toda a região, são 226 pa-
cientes internados, sendo 113 
na enfermaria e 113 na UTI. 
Foram 13 altas hospitalares 
concedidas e um óbito regis-
trado. No Hospital da Criança 
e Maternidade (HCM), são seis 
pacientes internados, todos na 
enfermaria.

Dados foram apresentados ontem durante live da Prefeitura

Divulgação

Educação realiza mais entrega de kits a famílias

A Prefeitura de Rio Preto 
começou ontem e termina 
hoje mais uma entrega de Kits 
de Alimentação Escolar, desta 
vez com gêneros perecíveis. Ao 
todo, 28.788 mil alunos serão 
contemplados pela ação que 
atende mais de 70% dos 41 
mil alunos da rede municipal 
de ensino.

As crianças de 3 meses a 1 
ano e 11 meses levarão para 
casa: 2 bananas-nanicas, 1 
mamão, 1 abobrinha, 2 bata-
tas-doces, 1 dúzia de ovos e 
1 pacote (400g) de bolacha. 
Já os pequenos a partir de 2 
anos receberão: 2 laranjas, 
1 mamão, 1 pacote de bata-
ta-inglesa, 1 maço de alface, 
1 dúzia de ovos e 1 pacote 
(400g) de bolacha.

Os kits garantem o direito 
à merenda escolar durante a 
suspensão de aulas necessária 
para o enfrentamento à pan-
demia de coronavírus. Cada 
kit fornecido é suficiente em 
quantidade e em qualidade 
para cada aluno previamente 
cadastrado.

Os alimentos devem ser 
retirados exatamente nos dias 
anunciados e nas unidades es-
colares em que os respectivos 
cadastros foram feitos. Não é 
necessário aglomeração, pois 
todos os cadastrados até 24 

de julho serão atendidos. O 
não comparecimento nos dias 
marcados implica na exclu-
são automática do cadastro 
e impede o fornecimento de 
novos kits. 

Todas as unidades esco-
lares do município continuam 
fazendo o cadastramento para 
solicitação do Kit de Alimen-

mês consecutivo em que a 
ação dos Kits de Alimentação 
Escolar está sendo realizada. 
De abril até agosto, tem-se um 
total de 428.383 atendimen-
tos únicos, considerando cada 
aluno inscrito e a distribuição 
tanto de kits de alimentos 
perecíveis, como de não pe-
recíveis. 

Da REPORTAGEM

tação Escolar enquanto as 
aulas estiverem suspensas. A 
próxima entrega para cadastros 
feitos até 21 de agosto será 
realizada nos dias 10 e 11 de 
setembro. O calendário está 
sendo divulgado na página 
inicial do site riopreto.sp.gov.br.

Balanço - Este é o quinto 

Educação realiza mais entrega de kits a famílias

Divulgação SMCS
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Pião com CD
Que tal fazer um pião com materiais velhos que você iria jogar no lixo? Olhe 
que dica legal!
Materiais
- 1 CD velho;
- 2 bolinhas de gude;
- Tampinha de creme dental e
- Cola quente
Como fazer:
Para fazer este pião você vai precisar da ajuda de um adulto para manusear a 
cola quente.
1) Cole a bolinha de gude no buraco do CD, utilizando a cola quente;
2) Em seguida, cole a outra bolinha de gude na outra parte do CD.
3) Agora e só brincar com seu pião!

Brinquedos folclóricos
Veja o vídeo: https://youtu.be/tlz1mXRD8X4

Bilboquê
Materiais
- 1 garrafa PET;
- Folhas de jornal;
- Um pedaço de barbante e
- Fita crepe.
Como fazer:
1) Recorte  a garrafa PET na marca superior, próximo ao topo do rótulo. Se tiver difi-
culdade peça ajuda a um adulto.
2) Depois amasse a folha de jornal para virar uma bolinha. Cole um lado do barbante 
na bolinha utilizando a fita crepe. A outra parte do barbante você pode amarrar na boca 
da garrafa. Muito bem! Agora você tem um novo brinquedo para se divertir!

Cata-vento
Para fazer o cata vento você pode utilizar o nosso molde, ou desenhar um quadrado em uma 
folha, cortando nas diagonais sem cortar o centro. 
Materiais:
- Uma folha de sulfite. Pode ser o molde abaixo;
- Palito de churrasco;
- Canudinho;
-Fita adesiva e
- Alfinete;
Como fazer:
1) Corte o quadrado nas diagonais, como indicado na figura. Lembre-se não corte a parte 
central.
2) O seu quadrado terá quatro triângulos. Cole sempre uma ponta ao centro e pule a outra. 
Observe a figura indicativa.
3) O cata-vento já criou uma forma. Você pode fazer um círculo e colar ao centro do cata-ven-
to para deixa-lo mais firme. Em seguida peça ajuda de um adulto para furar o centro do cata-
vento, atravessando-o. Coloque o canudinho na parte de traz do cata-vento, de modo a fazer 
o alfinete perfurar também o canudinho. Agora dobre o alfinete e prenda-o com fita adesiva 
para ninguém espetar o dedo. Coloque o palito de churrasco dentro do canudinho. Gire seu 
cata-vento e brinque onde quiser!

Atacante Jonathan se recupera 
e fica à disposição  do Tanabi

Depois de sofrer uma lesão 
no ligamento cruzado anterior 
(LCA) há quase 10 meses, o 
Tanabi anunciou que o ata-
cante Jonathan Rodrigues está 
recuperado e pronto para voltar 
aos gramados. Mesmo com a 
pandemia, o trabalho do de-
partamento de fisioterapia do 
clube seguiu com o trabalho 
com o jogador.

Jonathan sofreu a lesão em 
outubro de 2019 e precisou 
passar por uma cirurgia. Após 
o procedimento foi iniciado o 
trabalho de recuperação com 
os fisioterapeutas. “Estou me 
sentindo muito bem, hoje já me 
sinto 100% novamente pronto 
e preparado para retornar aos 
gramados. Agradecimento 
especial aos fisioterapeutas 
Thiago Fonseca (Pajé) e Victor 
Feitosa pelo trabalho”, disse o 
atacante do Índio da Noroeste.

De acordo com o departa-

mento de fisioterapia do clube, 
o jogador teve apresentou 
uma boa evolução durante a 
quarentena e já havia até ini-
ciado o treinamento com bola 
no gramado. “Seguimos todas 
as orientações do Ministério 
da Saúde. Treinamos em uma 
academia fechada exclusiva-
mente para o atleta, para evitar 
aglomerações”, comentou o 
fisioterapeuta Victor Feitosa.

O Tanabi será um dos re-
presentantes da região na 
Segunda Divisão do Campe-
onato Paulista, popularmente 
conhecida como “Bezinha”. O 
clube confirmou a participação 
na competição, mas espera 
algumas mudanças nos proto-
colos da Federação Paulista de 
Futebol (FPF), principalmente 
em relação às despesas com 
testes semanais para o Co-
vid-19. A Federação deverá 
convocar uma reunião para 
definir o novo regulamento da 
competição nos próximos dias.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Atacante Jonathan se recupera e fica à disposição do Tanabi

Divulgação
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Nós só podemos ocupar 20% de nossas dependências, dessa forma são 
esperadas cem pessoas, que podem ter certeza que estamos cumprindo 

todas as normas solicitadas pela Prefeitura de Cedral e a Vigilância“ “
A crise provocada pelo co-

ronavírus fez com que muitas 
empresas de diversos setores 
fechassem as portas. Cada dia 
mais empreendedores precisam 
de alternativas para driblar a 
falta de dinheiro e a pandemia.  
E assim, de maneira criativa e 
segura, a diretoria do Ipê Park Ho-
tel, localizado em Cedral, arrumou 
uma forma de atrair hospedes 
e vai realizar neste sábado, dia 
29, uma Single Party, denomi-
nada “Balada na Varanda”, com 
duração de 4 horas, das 16h às 
20h, com apresentações dos DJs 
Coiote e Sanndy.

Mas você deve estar se per-
guntando: como no meio da pan-
demia uma balada? De acordo 
com direção do hotel, o evento 

está seguindo todas as recomen-
dações da Vigilância Sanitária para 
a realização. “Cada hóspede ficará 
restrito apenas em sua varanda 
(quarto). Colocarmos um gradil em 
formato de “V” e pularemos uma 
acomodação para liberar outra 
varanda”, explica o gerente do Ipê, 
Uilson Kobayashi.

Nenhum participante do evento 
terá contato com o outro, e fora 
de suas varandas será necessário 
uso de máscaras. Dessa forma, 
o público poderá curtir os shows 
confortavelmente dentro de seus 
quatro, que rodeiam a piscina e 
os jardins, aonde os DJs vão se 
apresentar e estarão à vista. 

“Nós só podemos ocupar 20% 
de nossas dependências, dessa 
forma são esperadas cem pessoas 
que podem ter certeza que estamos 
cumprindo todas as normas solici-
tadas pela Prefeitura de Cedral e a 

Vigilância”, afirma o gerente. 
Ele ainda disse que o formato 

usado para a realização do evento 
será como os cinemas e shows dentro 
dos carros que estão acontecendo em 
outras cidades.

“Dissemos até mesmo ao prefeito 
que será como fosse um evento den-
tro de sua casa, sem contato com 
outras pessoas, apenas do seu con-
vívio social, com orientação a sempre 
utilizar máscaras fora dos quartos”, 
afirma o gerente.

A festa contará com um sistema 
open bar, no qual água, refrigerante 
e cerveja serão servidas em cada ala 
de quarto com seus próprios gar-
çons.  Haverá opções de porções e 
refeições, que serão vendidas a parte. 

Para participar, basta você adquirir 
o pacote que dá direito a hospedagem 
com café da manhã + festa na va-
randa open bar das 16 às 20 horas. 
Os valores variam de R$ 370 a R$ 

640, sendo para duas, três ou quatro 
pessoas por quarto. O pagamento 
pode ser feito dinheiro, depósito ou no 
cartão em três vezes. O check-in é a 
partir das 14 horas e o check-out até 
o meio dia do domingo. Para maiores 
informações, ligue (17) 3266-9500.

COBRANÇA - Para Kobayashi, 
já está na hora de os governantes 
pensarem nos setores de hotelaria e 
eventos, que estão sendo muito pre-
judicados com a paralisação. Ele frisa 
o exemplo do hotel. “O nosso quadro 
de funcionários já foi reduzido pela 
metade. Preciso manter o restante 
que está, mas é necessário de fatu-
ramento e, por isso, entendemos que 
seria necessária a realização desse 
evento”, afirma.

Além de cobrar mais sensibilidade 
das autoridades, ele diz que já existem 
pessoas o procurando para alugar as 
dependências do hotel a fim de pro-
mover esses tipos de evento.

Franklin CATAN
Luiz Felipe POSSANI
redacao@dhoje.com.br

WinMostra abre inscrições na terça

Começam na terça-feira 
(1/9) as inscrições para a 
WinMostra - Winchester Per-
formance Mostra, projeto do 
Agrupamento Núcleo 2 que 
acontecerá na internet. Com-
panhias, grupos, coletivos, 
produtoras e artistas sediados 
em São José do Rio Preto 
(SP) podem enviar propostas 
de teatro, circo, dança, artes 
visuais, música, audiovisual, 
hip hop, literatura e outras 
áreas artísticas que possam ser 
desdobradas para o conceito 
de performance.

Em sua segunda edição, a 
WinMostra é uma mostra de 
performances não-competiti-
va que foi contemplada pelo 
Prêmio Nelson Seixas 2020, 
da Secretaria Municipal de 
Cultura. O evento acontecerá 
de 27 a 31 de outubro, com 
transmissão pelos canais do 
Agrupamento Núcleo 2 no 
Youtube (www.youtube.com/
Nucleo2) e Facebook (@agru-
pamentonucleo2).

Por acontecer de forma 
100% online devido à pande-
mia do novo coronavírus, o ob-
jetivo da WinMostra é fomentar 
a criatividade e o intercâmbio 
de ideias na linguagem virtual. 
Partindo do conceito da per-

formance, em que o artista 
atua com total liberdade e por 
conta própria, podendo asso-
ciar áreas como teatro, dança, 
música, artes visuais, entre 
outras, a Mostra terá como 

Núcleo 2 - www.nucleo2.com.
br - até às 23h59 do dia 22 de 
setembro. No site, estão dispo-
níveis o regulamento completo 
e as demais instruções para a 
inscrição.

Não há obrigação das apre-
sentações serem no formato 
de live no Facebook e Youtube, 
podendo acontecer por meios 
como WhatsApp, Instagram, 
blogs, sites, podcasts e outras 
plataformas, desde que o re-
sultado ou a experiência final 
sejam relatados em uma live.

Uma comissão formada por 
três não-artistas selecionará 
até 16 propostas, a partir dos 
seguintes critérios: criativida-
de e inovação da proposta; 
criatividade no formato de 
transmissão on-line; relevância 
cultural e social do projeto; via-
bilidade técnica e artística da 
exibição; compatibilidade com 
o tema proposto e estratégias 
de divulgação.

Cada proposta selecionada 
receberá uma ajuda de custo 
no valor bruto de R$ 1.100,00. 
O resultado será divulgado no 
dia 1º de outubro no site www.
nucleo2.com.br e também en-
viado por e-mail aos proponen-
tes selecionados, junto com 
o formulário de participação, 
que deverá ser preenchido e 
enviado até o dia 9 de outubro.

Da REPORTAGEM

tema “Arquivo emocional de 
uma cidade imaginada”.

As inscrições são gratuitas 
e devem ser realizadas, exclusi-
vamente, por meio de formulá-
rio online disponível no site do 

WinMostra abre inscrições na terça

Jorge ETECHEBER

CULTURA NOTAS 
DecorShow movimenta 
Votuporanga e região 

Ao que tudo indica, a terceira edição 
da DecorShow, feira de móveis, decora-
ção e paisagismo, que está marcada para 
acontecer entre os dias 28 de outubro a 
1 de novembro, na Ilha do Pescador, em 
Votuporanga, acontecerá e será sucesso 
assim como nas edições anteriores. Entre 
as exposições dos materiais que com-
põem uma arquitetura, haverão palestras 
e workshops sobre o assunto. Até agora 
serão aproximadamente 54 expositores, 
mostrando o melhor do ramo arquitetônico, 
com condições especiais. Entre os curiosos 
e apreciadores da decoração, arquitetura e 
paisagismo, a feira conta com aproximada-
mente 1800 profissionais da área.

Na linha para o Miss 
Universo 

 Em razão da pandemia, a gaúcha Julia 
Gama, de 27 anos, foi coroada Miss Brasil 
2020. As etapas do concurso foram can-
celadas e não ocorreram como de praxe. A 
organização se viu de mãos atadas, e, sob 
o comando do novo proprietário da franquia 
Miss Brasil, Winston Ling, divulgou quem 
seria a eleita em uma cerimônia transmitida 
pelo YouTube. A nova Miss foi escolhida a 
partir da avaliação técnica dos jurados. No 
currículo, a gaúcha já ostentava o título de 
Miss Mundo Brasil 2014, chegando ao Top 
11 no Miss World. Mas ela não cogitava 
mais competir nos concursos de beleza, até 
receber o convite e ser coroada, coincidindo 
com um antigo desejo da gaúcha, de se 
posicionar artisticamente em nosso país.

Fotos: Divulgação
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PRATOS LIMPOS I

A estimativa é que em todo o País o segmento de restaurantes 
fature este ano R$ 280 bilhões, numa receita potencial de R$ 
400 bilhões e que, 1,2 milhão de pessoas tenham sido demitidas 
de um universo de 6 milhões de colaboradores.

PRATOS LIMPOS III

Nos últimos meses, só na cidade de São Paulo fecharam suas 
portas definitivamente, 12 mil restaurantes, segundo o último 
levantamento realizado pela Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes (ABrasal).

ANIVERSÁRIOS

ESSES, OS ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 28, sexta-feira: Dia do Bancário, Dia da Avicultura, 
Paulo Togni Filho, Camila Togni, Fauad Miguel Pacha Junior, Carlos Francisco Alves Filho, Mariô 
Menezes, Lujan De Pizzol. Nasceu em 1932 em São Paulo, o ator e produtor teatral Raul Cortez, 
que morreu em São Paulo em 2006, aos 74 anos. 29, sábado: Dia Nacional do Combate do Fumo. 
Aline Cruz Girardi, Adriane Galisteu, Camila Goulart, Cássio Gabus Mendes, Luana Piovani, Romeu 
Solferini Neto, Augusto Pasqueto, Pedro Cezar Curti Filho. Nasceu em Gary, Indiana, em 1958, o 
cantor, compositor e dançarino norte-americano Michael Jackson, que morreu em Los Ângeles, 
California, em 2009, aos 51 anos Em 1982- morreu Ingrid Begman. 30, domingo: Marcelo Pinheiro 
Targas, Reasilvia Simardi Toscano, Edu Lobo, Luciano Hayasaki, Lisandro Piloni, Adriana Cassia Neves, 
Fernanda Ribeiro Funes. 31, segunda-feira: Dia do Nutricionista, Fernando Fukasawa, Vislei Bassan, 
Paulo Roberto Dodi, Alexia Deschamps, Francis Hime, Marcelo Paranhos de Moraes, Maria Gracinda 
Sidericoudes,Richard Gere, nasceu em 1923 a cantora e atriz carioca, Emilinha Borba,no Rio de 
Janeiro e morreu em 2005 , no Rio, aos 72 anos. Em 1997-morreu Princesa Diana. 1, terça-feira: 
Início da Semana da Pátria, Dráuzio Medina Estrella, provedor da Santa Casa e presidente do Clube 
Monte Líbano, Nadim Cury, Regina Célia Marilhano Teixeira da Costa, Lélia Grisi Cavalheiro, Maria 
Laura Lourenço de Arnaldo Silva, Roberto Eladio Di Lorenzo Arroyo, Gilda Lorencin, Alex Vaz de Lima, 
Flavio Cêntola, Jorge Abdanur, Claudio Antonio 
Tarraf Filho. 2, quarta-feira: Dia do Repórter 
Fotográfico, Dia Internacional do Livro Infantil, 
Gisele Floriano Xavier, Arthur Xavier, Heloisa 
Serrano Correa, Keanu Reeves, Arnaldo Luiz 
Cherubini, Arnaldo Antunes, Ricardo Carlini, 
Sting, Agnes Fett Conte, Gisela Safadi Alves, 
Maria da Graça Verdi, Roberto Lopes da Silva, 
Vanessa Fumagali, José Roberto Lalibera 
(DLM), Marly Mei. Nasceu em 1946, o 
cronista, compositor e letrista carioca Aldir 
Blanc, que morreu no Rio este ano, aos 74 
anos. 3, quinta-feira: Dia do Guarda Civil, 
Dia do Biólogo, Dia da Polícia Militar, Adriano 
Gonzáles, Elza Ottoboni de Souza, Heliana 
Teixeira Leite Cury Atkinsons, José Mayer, 
Luciano Huck, Paulo Maluf, Dreison Carlos de 
Mattias, Wilson Carlos de Mattias, Caroline 
Rodrigues Cury Garetti. 

Todo o glamour e beleza de Aline Girardi- na foto com o 
marido, o empresário e também viniviticultor, Paulo 
Girardi- que será festejada amanhã, pelo aniversário

Vamos juntos #LutarContraACrise

PAELLA CAIPIRA

O restaurante Supremo, de Thomas Mascaro, na Voluntários 
de São Paulo, ao lado da Riomédica –em frente ao Forum- vai 
fazer um almoço especial, amanhã dia 29, tendo paella caipira 
no cardápio. O acepipe é assinado pelo chef Leandro Zegato. 
As adesões custam R$ 25,00 e dá para duas pessoas. Info e 
adesões 99735-3252. As adesões precisam ser feitas até hoje 
e a retirada, amanhã.

LIVE DE RODEIOS III

Para o grande show de Gusttavo 
Lima, um telão curvo de mais 
de 5 metros de altura integra 
o palco que ainda terá uma 
estrutura inédita e diferenciada 
com mini palcos acoplados 
destacando os integrantes da 
banda e também para receber 
as participações especiais. 
Além disso, a LIVE também 
contará com cerca de 4 
minutos de uma tecnológica 
e colorida queima de fogos, 
marcando o momento icônico 
que faz parte da tradição da 
Festa do Peão de Barretos.

ISOLADO

O Brasil continua isolado do resto 
do mundo. A Latam informou 
que piorou ainda mais a área de 
voos internacionais e que a volta 
das rotas para Paris e Nova York, 
antes previstas para setembro, 
foi adiada para dezembro ou 
janeiro. A aviadora já demitiu 6 
mil funcionários.

SUPERIORES II 

Nós  r i o - p r e t enses ,  que 
convivemos com ambas as 
colônias, nunca havíamos 
i m a g i n a d o .  Q u a n d o 
pe rgun tados  sob re  essa 
diferença, ao pé do ouvido, os 
libaneses confirmam. 

A elegante joalheira Giseli Floriano Xavier, dona da 
Satine- na foto com Ana Cristina Jalles Guimarães- ganha 
idade nova na próxima quarta-feira, dia 2 de setembro, no 
mesmo dia em que seu filho Arthur também comemora o 

aniversário

LIVRO 

“A Coroa da Menina” é o titulo da mais recente publicação de 
Rosalie Gallo y Sanches. Escrito em quadrinhas, é uma lúdica  
homenagem à Maria Paula, neta caçula da escritora, acadêmica 
e ex-presidente da ARLEC- Academia Rio-pretense de Letras e 
Cultura. Enriquecido com uma ilustração primorosa de aquarelas 
da também integrante da Academia, a premiada artista plástica, 
Maria Helena Curti, o livro transporta o leitor - criança ou adulto 
- ao mundo da  fantasia em que vive a netinha e, com certeza, 
outras crianças.

SUPERIORES I

Quem ass i s te  ao  ó t imo 
seriado “Al Hayba” (Netflix), 
indicado aqui, um dos top 
trendings do momento, sobre 
uma família libanesa, percebe 
claramente a superioridade 
que os libaneses sentem sobre 
os sírios a quem julgam um 
povo inferior. A ponto de tentar 
impedir casamento entre seus 
filhos com sírios.

DE GRAÇA

O presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral, Luiz Roberto Barroso 
se reuniu com as operadoras 
de telefonia celular. A ideia é 
que as empresas permitam 
que a consulta a sites do TSE 
não seja cobrada do pacote 
do usuário. Seria mais uma 
forma de estimular as pessoas a 
ligarem para o Tribunal, ajudando 
a combater as fake news na 
internet e tirando dúvidas em 
relação à Covid-19.

São José do Rio Preto, sexta-feira
28 de agosto de 2020

LIVE DE RODEIOS II 

Para o evento virtual, o Parque 
do Peão em Barretos já está 
sendo preparado respeitando 
t odos  os  p ro toco l o s  de 
segurança e higiene com as 
equipes. Serão 645 metros 
quadrados de LED espalhados 
apenas na arena,  o que 
equivale a mais de três quadras 
de tênis. Dezenas de câmeras 
e dois drones vão garantir 
as imagens e transformar a 
experiência, aproximando ao 
máximo o público da realidade 
para que, mesmo de casa, 
possa vivenciar e acompanhar 
cada momento das atrações 
dentro da arena. 

OUTRA DATA

Conforme informei aqui, no fim de setembro, as escolas de 
samba carioca anunciarão que não haverá espetáculo na Sapucaí 
em fevereiro de 2021, quebrando uma tradição de desfiles no 
início do ano que vem desde 1932. A falta de segurança sanitária 
impede a venda de ingressos - principal receita da festa - sem 
falar que não haverá tempo hábil, até o carnaval, para comprar 
os materiais necessários à confecção de alegorias e fantasias.

LIVE DE RODEIOS IV

D i a  2 9  à s   1 8  h o r a s : 
R o d e i o  -  y o u t u b e . c o m / 
festadopeaodebarretos, às  21 
horas: Show Gusttavo Lima com 
a participação de Matogrosso 
& Mathias, Fel ipe Araújo, 
Edson & Hudson e Rionegro 
& Solimões - youtube.com/ 
gusttavolimaoficial. Dia 30, às 
17 horas: Rodeio - youtube.
com/ festadopeaodebarretos 

A-8

PRATOS LIMPOS II

Apesar de estar sendo anunciada a entrada de Rio Preto na fase 
amarela que permite a reabertura das casas de pasto e bares 
-esperada para quando setembro vier,dia 6-muitos restaurantes 
não vão conseguir abrir mais suas portas,envolvidos com atrasos 
no pagamento de alugueis, fornecedores de alimentos, bebidas 
etc. 

CAOS

A digital ização do setor de 
restaurantes não veio para ficar 
como acreditam muitos. Alguns 
estabelecimentos enfrentaram 
um caos na noite de sexta-
fe i ra por causa da chuva. 
Motoqueiros deram o cano nos 
restaurantes, não atendiam 
ao celular e f izeram forfait 
com total irresponsabilidade, 
obrigando muitos donos de 
estabelecimentos, eles próprios, 
a fazerem entregas em seus 
veículos para cumprir com o 
atendimento delivery no horário 
estabelecido.

LIVE DE RODEIOS I

Mas para marcar a opulência 
da Festa do Peão de Barretos 
e preencher o vazio que ficou 
no coração dos apaixonados 
pelo esporte e pela música 
sertaneja, estão programadas 
para amanhã e domingo, 
29e 30 de agosto, duas 
Lives “Barretos para Sempre” 
com transmissões de rodeio 
em touros e cavalo, ao vivo 
pelo youtube da festa e dos 
shows pelo canal oficial de 
Gusttavo Lima, que lidera as 
apresentações ao lado de 
Edson & Hudson, Matogrosso & 
Mathias, Rionegro & Solimões 
e Felipe Araújo. 

SUPERPRODUÇÃO 

O presidente do TSE Luiz Roberto Barroso espera contar com 7,5 
milhões de máscaras (a ideia é que quem vai trabalhar troque a 
máscara até quatro vezes no dia), um milhão de litros de álcool 
gel e 1 milhão de face shields, os escudos faciais com viseira. 
Imagina a logística para distribuir isso tudo em 5.570 municípios. 
Mas todo cuidado é pouco.

EQUIPE

Apesar de ainda não confirmar 
que sairá candidato à reeleição, 
o prefeito Edinho Araújo já 
contratou a Comunic, a mesma 
que fez  na eleição passada, para 
fazer a campanha. O jornalista 
Miltinho Rodrigues, dispensado 
pelo Diário este ano, depois de 
muitos anos como editor-chefe, 
participará da equipe.

O provedor da Santa Casa de Misericórdia de Rio Preto, e 
presidente do Clube Monte Líbano, recém  reeleito, Nadim 

Cury, comemora seu aniversário na próxima terça-feira, 1º de 
setembro. Na foto, Nadim Cury com o cantor Zeca Pagodinho

A doce Marly Mei, socialite 
catanduvense recebe as 

homenagens da coluna pelo 
seu aniversário que 

transcorre quarta-feira, dia 
2 de setembro.

Maria da Graça 
Verdi, uma das 
locomotivas do 

high de Araçatuba, 
integrante de um 
braço da família 

do saudoso
 rio-pretense 
Waldemar de 

Oliveira Verdi, 
ganha contida 

comemoração pelo 
aniversário na pró-
xima quarta-feira, 

já que estamos em 
tempo de 

pandemia.
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Deliberação 03/2020 – Retificada 

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. Não são consideradas atividades essenciais os estabelecimentos ou serviços cujos 
serviços essenciais prestados ou produtos essenciais comercializados representem menos de 
70% dos serviços prestados e/ou produtos disponíveis para comercialização. 

 

3. Estão proibidas durante a Pandemia:  

 
3.1. A venda de produtos, distribuição de panfletos, entre outras abordagens que não 
respeitem o distanciamento mínimo entre pessoas, nas vias públicas; 

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

3.3. 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. 

3.4. Exposição de produtos no ambiente externo do estabelecimento; 

3.5. Serviços de manobrista (valet); 

3.6. Utilização de via pública para atendimento aos clientes dentro dos veículos ou 
qualquer outra adaptação do sistema drive-thru que não garanta a distância segura/barreira 
entre funcionário e cliente durante atendimento. 

3.7. Qualquer tipo de atendimento ao público nas dependências dos estabelecimentos ou 
serviços nos dias de funcionamento não autorizados, inclusive atendimento nos veículos (drive-
thru). 

3.8. 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. 

3.9. Acesso aos estabelecimentos comerciais de qualquer acompanhante, inclusive 
crianças. 

3.9.1. Em casos de impossibilidade de deixar crianças em casa, o responsável deve 
preencher, antes da entrada no local, termo de responsabilidade, constando nome, 
endereço, RG, idade da criança acompanhante e justificativa do fato. 

3.9.2. O estabelecimento deve manter cópia do termo de responsabilidade no 
local para fins de fiscalização. 
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3. Toda população em geral deve: 

3.1. Evitar sair de sua residência e circular em qualquer local público ou privado de uso 
coletivo, exceto nas situações de deslocamento:  

3.1.1. Para chegar ao local de trabalho; 

3.1.2. Para prestação de serviços autônomos; 

3.1.3. Para aquisição de alimentos e outros produtos essenciais (medicamentos, 
produtos para saúde etc), sem acompanhantes; 

3.1.4. Para atendimento em serviços de saúde, sendo justificável acompanhante; 

3.1.5. Para exercer atividade em serviços de saúde, segurança pública e assistência 
social. 

3.2. Evitar realizar e receber visitas em casa, abolindo principalmente festas e reuniões; 

3.3. Lavar suas mãos frequentemente com água e sabão, ou higienizar com álcool em gel 
70%; 

3.4. Evitar toque nos olhos, nariz e boca; 

3.5. Utilizar máscaras em situações de saída de sua residência;  

3.6. Higienizar embalagens e objetos manuseados; 

3.7. Evitar circulação desnecessária; 

3.8. Evitar contato físico com outras pessoas, mantendo o distanciamento de 1,5 metros; 

3.9. Evitar levar acompanhante ao sair de casa.  

3.10. Procurar manter crianças em casa e, quando ao ar livre: sem contato com outras 
crianças e não permitir a utilização de equipamentos compartilhados em áreas de recreação 
(parquinhos) a fim de reduzir a cadeia de transmissão.  

3.11. Idosos e população com comorbidades (diabéticos, cardíacos, obesos, hipertensos, 
imunodeprimidos, dentre outros) devem procurar permanecer em casa e sair somente em 
caso de extrema necessidade, quando não houver quem o substitua ou como solicitar o 
atendimento em domicílio.  

3.12. Realizar higienização de máscaras confeccionadas em tecido (reutilizáveis):  

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

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

3.12.3. Secar naturalmente; 

3.13. Se apresentar sintomas respiratórios ligar 0800 77 22 123.  

 

4. Todos os Estabelecimentos/Serviços/Locais devem obrigatoriamente:  

4.1. Afixar informações visíveis na entrada e em locais estratégicos sobre as condutas no interior 
do estabelecimento em relação às medidas de prevenção do COVID-19. 
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4.2. Todos os funcionários devem ser capacitados quanto a todas as medidas de prevenção à 
transmissão do COVID-19. 

4.3.  Considerar a capacidade máxima de ocupação calculada na proporção de 1 (um) 
cliente/usuário para cada 10m2 de área construída do estabelecimento, ou seja:  

4.3.1. 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. 

4.3.2. 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. 

4.4. Garantir uso obrigatório de máscara de proteção respiratória com cobertura total do 
nariz e boca para os funcionários, sem espaços laterais; 

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

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

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

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

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

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

4.5. 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. 

4.6. 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. 

4.7. Assegurar que as pessoas adentrem os locais e utilizem os serviços com uso de máscara 
de proteção respiratória com cobertura total do nariz e boca; 

4.8. Garantir a renovação de ar (entrada de ar externo e saída do ar interno – troca de ar), 
preferencialmente com ventilação natural e, quando instalado equipamento de climatização (ar 
condicionado), pois este equipamento não cumpre esta função (não realiza troca de ar): 

4.8.1. Manter sistemas mecânicos de ventilação e de climatização limpos, 
implantando Plano de Manutenção, Operação e Controle, registrando os 
procedimentos realizados: 
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4.8.1.1. Limpar mensalmente a grelha de tomada de ar externo, quando se tratar de 
sistema de ar central; 

4.8.1.2. Limpar mensalmente todos os filtros, ou em menor período, quando 
apresentar sujidades; 

4.8.1.3. Limpar mensalmente a bandeja de condensação; 

4.8.1.4. Limpar trimestralmente desincrustar semestralmente as serpentinas de 
aquecimento e resfriamento; 

4.8.1.5. Limpar trimestralmente desincrustar semestralmente o umidificador, 
quando se tratar de sistema de ar central; 

4.8.1.6. Limpar o ventilador semestralmente; 

4.8.1.7. Limpar mensalmente a casa de máquinas/plenum de mistura, quando se 
tratar de sistema de ar central; 

4.9. 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; 

4.10. 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; 

4.11. Higienizar, no início das atividades e após cada uso, as superfícies de toque; 

4.12. Higienizar os pisos e banheiros com produto desinfetante no início das atividades e a 
cada intervalo de no máximo 3 (três) horas; 

4.13. Abolir autosserviço (self-service) dos estabelecimentos do ramo de alimentação 
(padarias, restaurantes, lanchonetes e similares); 

4.14. 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;  

4.15. Proibir circulação de pessoas nas salas destinadas a atendimento individual, sendo que 
também não devem servir de passagem para acesso a outros ambientes; 

4.16. Utilizar sistema de senhas, ou outro eficaz, a fim de evitar a aglomeração de pessoas 
dentro do estabelecimento ou aguardando atendimento; 

4.17. Realizar controle de distanciamento de filas por meio de demarcação em piso ou outro 
sistema eficaz, quando esta for inevitável; 

4.18. Abolir sistemas de identificação por meio de biometria; 

4.19. Incentivar os profissionais a trabalharem em horários alternados; 

4.20. 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. 

4.21. 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.  
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4.22. 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. 

4.23. 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 metros. 

4.24. 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. 

4.25. Garantir o distanciamento entre pessoas: distância mínima de 1,5 metros 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).  

4.25.1. Nos atendimentos ao público onde não é possível a manutenção deste 
distanciamento mínimo, providenciar anteparo de proteção (barreira física) entre 
funcionário e usuário/cliente. 

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

4.27. 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. 

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

4.29. Os estabelecimentos regrados quanto ao horário de atendimento presencial ao público 
(6 horas) poderão fora do horário e dias autorizados, manter as atividades internas. 

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

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

4.30. Realizar drive-thru apenas nos dias autorizados, quando possuir estrutura para tal: área 
de entrada e saída de veículos e barreira física de proteção entre funcionário e usuário. 

4.30.1.  Fica proibido o acesso ou parada de veículos sobre calçadas, corredores de 
ônibus e demais locais proibidos pelas regras de trânsito, bem como utilizar-se de 
mesas, cadeiras, cones ou similares para reservas de vagas nas vias públicas.  

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

4.32. Higienizar os veículos de transporte de passageiros a cada rodada; 

 

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.  
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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 
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.
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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.
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colaboradores.21

22

23

18

2

RI
SC

O
 

ES
SE

N
CI

AL
ID

AD
E

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

REGRAS PARA FUNCIONAMENTO

DESCRIÇÃO

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.

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.

32.92-2

32.99-0

32.3

32.4

32.5

32.9 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS

32.91-4

30

31

32 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS

32.1

32.2
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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.

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.  

42 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

42.1

42.2

F CONSTRUÇÃO

41 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

41.1

41.9

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

36

37

38

39

33

D ELETRICIDADE E GÁS

35

2

RI
SC

O
 

ES
SE

N
CI

AL
ID

AD
E

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

REGRAS PARA FUNCIONAMENTO

DESCRIÇÃO

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.  

OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA 
CONSTRUÇÃO

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.  

COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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

46 COMÉRCIO POR ATACADO, EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS

46.1

46.2

45 COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS

45.1

45.2

45.3

45.4

43.1

43.2

43.3

43.4

G COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS

42.3

43 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO
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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 TECIDOS, 
ARTEFATOS DE TECIDOS E DE ARMARINHO

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

COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO 
VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

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

COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS E 
ARTIGOS DE VIAGEM

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

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

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

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

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

COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE 
ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; LIVROS, 
JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES

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

46.3

46.4 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE CONSUMO NÃO-ALIMENTAR

46.41-9

46.42-7

46.43-5

46.44-3 

46.45-1

46.46-0 

46.47-8 
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COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E 
ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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.

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.

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

46.5

46.6

46.7

46.8

46.9

47

46.49-4 
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LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE 
DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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)

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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

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

 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

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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.

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

ANTERIORMENTE; PRODUTOS DO FUMO

4721-1/02 

4721-1/03

4721-1/04 

47.22-9

47.23-7

47.24-5

4713-0/02 

4713-0/04 

4713-0/05

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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TABACARIA

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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

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

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.

47.52-1

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 

4729-6/01

4729-6/02

4729-6/99

47.3 COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
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COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE 
ÁUDIO E VÍDEO

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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

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

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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

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

47.53-9 

47.54-7

47.55-5

47.56-3

47.57-1
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COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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

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

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 
RECREATIVOS E ESPORTIVOS

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários.
Exceção: Perfumarias (não essenciais)
Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
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.

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

4761-0/01

4761-0/02 

4761-0/02 

47.62-8
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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

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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

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

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 
VIAGEM

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

COMÉRCIO VAREJISTA DE JÓIAS E RELÓGIOS

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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

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

COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, 
BIJUTERIAS E ARTESANATOS

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

COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NOVOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4789-0/01

4782-2/01

4782-2/02 

47.83-1 

47.84-9

47.85-7

47.89-0 

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
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COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES 
NATURAIS

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

COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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

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

COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS 
PARA ESCRITÓRIO

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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

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

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMAS E 
MUNIÇÕES

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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

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

49 TRANSPORTE TERRESTRE

4789-0/06

4789-0/07

4789-0/08

4789-0/09

4789-0/99

H

4789-0/02

4789-0/03

4789-0/04

4789-0/05
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 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, 
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 COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, E OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4929-9/01

4929-9/02

4929-9/03

4929-9/04 

4929-9/99

49.21-3 

49.22-1 

49.23-0

49.24-8

49.29-9 

49.1

49.2 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS
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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.

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. 

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

5611-2/01

55.1

55.9

56 ALIMENTAÇÃO

56.1 RESTAURANTES E OUTROS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS

CORREIO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENTREGA

53.1

53.2

I ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO
55 ALOJAMENTO

49.3

49.4

49.5 

51

52

53
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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.

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) com utilização de 20% da capacidade de clientes/usuários.

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

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

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

56.12-1

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

5620-1/01

5620-1/02

5620-1/03

5611-2/03

5611-2/04

5611-2/05



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
28 de agosto de 2020
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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.

 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 FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS

64

65

59.2

60

61

62

63

K

59.11-1 

59.12-0

59.13-8

59.14-6
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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

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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

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

SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E 
ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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.

72

69.2

70

71 SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS

71.1

71.2

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

69.11-7

69.12-5

66

68

M ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS

L ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS
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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

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

ATIVIDADES FOTOGRÁFICAS E SIMILARES

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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

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

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
SEM OPERADOR

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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.

77.1

77.2

77.3

77.4 

74.9

75

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

73

74 OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS

74.1

74.2
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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

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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. 

ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES 
CADASTRAIS

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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.

82.91-1

82.92-0 

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

78

79
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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

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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. 

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 
FUNDAMENTAL

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

O

P EDUCAÇÃO 

85.1

8299-7/03

8299-7/04 

8299-7/05

8299-7/06

8299-7/99

8299-7/99

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

8299-7/01

8299-7/02
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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

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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

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

ENSINO DE IDIOMAS

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

FORMAÇÃO DE CONDUTORES

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

CURSOS DE PILOTAGEM

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

8599-6/02

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

85.2

85.3
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TREINAMENTO EM INFORMÁTICA

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

TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL E GERENCIAL

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

CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS

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

OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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.

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

86.4

86.5

86.6

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

86.1

86.2

86.3

8599-6/03

8599-6/04

8599-6/05

8599-6/99

Q
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 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 

S OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS

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

86.9

87

88
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ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES 
ASSOCIATIVAS PATRONAIS, EMPRESARIAIS E 
PROFISSIONAIS

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

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS

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

ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE 
DIREITOS SOCIAIS

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
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

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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

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

ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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.

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS

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
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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.
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

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

 EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE SERVIÇOS 
PESSOAIS ACIONADAS POR MOEDA

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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) 

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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

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

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

9609-2/06

9609-2/07

9609-2/08

9609-2/99

T
97

96.03-3 

96.09-2 ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

9609-2/02

9609-2/04

9609-2/05

96.01-7

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

9602-5/02
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ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS 
INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas. 

SHOPPINGS, GALERIAS E CONGÊNERES*

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 13h às 19h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Exceções:
 - Shoppings, galeria e congêneres dos bairros Centro, Vila Redentora e Vila Imperial:  
Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas 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;

U
99

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: INFRARED INFORMATICA CATANDUVA LTDA EPP
EMPENHO 15001/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar no prazo de 02 dias úteis, impre-
terivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrativas. 
Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar contraditó-
rio, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: JOSE DOMINGOS GIMENES ME
EMPENHO 14457/20
CONTRATADA: SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROEL. LTDA
EMPENHO 13922/20
CONTRATADA: ANTONIO GERALDO ZAMPOLA RIBEIRAO PRETO EPP
EMPENHOS 5988/20 E 5432/20
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 querendo apre-
sentar contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO
4° Termo Aditivo Contratual  
Pregão eletronico nº 72/19; Contrato: PRE/0143/19 
Contratada: Mara Silvia Pezinato
Fica suspenso pelo prazo de 90 dias de acordo com Interno 252/2020-SEMDEC e o art. 78, 
XIV da  Lei 8.666/93 o contrato supramencionado em razão do Dec. Estadual 64881/2020 e 
64994/2020 e o Dec. Municipal 18559/20. SEMDEC. Jorge L. de Souza.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2020
ATA Nº 0654/20
CONTRATADA: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 
EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valores Unitários – Item 06 – R$22,290; 
Item 07 – R$38,890 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2020

ATA Nº 0655/20
CONTRATADA: CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valores Unitários – Item 03 – R$0,135; 
Item 04 – R$0,135 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2020
ATA Nº 0656/20
CONTRATADA: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da relação REMUME – Valores Unitários 
– Item 01 – R$0,870; Item 30 – R$0,110 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2020
ATA Nº 0657/20
CONTRATADA: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da relação REMUME – Valor Unitário – 
Item 23 – R$0,370 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2020
ATA Nº 0658/20
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da relação REMUME – Valor Unitário – 
Item 07 – R$0,030 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2020
ATA Nº 0659/20
CONTRATADA: UNIT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIMITADA  
EPP
OBJETO: Fornecimento de agulhas para instrumento de biópsia – Valores Unitários – Item 
01 – R$65,00; Item 02 – R$65,00 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 247/2020
ATA Nº 0660/20
CONTRATADA: P Z CASTELLO LTDA
OBJETO: Fornecimento de material de escritório – Valor Unitário – Item 02 – R$1,20 – SMS 
– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 249/2020
ATA Nº 0661/20
CONTRATADA: CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES EQUIPAMENTOS ELETRONICOS.
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos  – Valores Unitários – Item 01 – R$0,06; Item 
42 – R$2,98; Item 43 – R$12,35; Item 44 – R$2,36; Item 60 – R$1,48; Item 61 – R$1,63; 
Item 62 – R$3,50; Item 79 – R$47,00; Item 81 – R$33,00; Item 85 – R$5,70 – SME – Sueli 
Petronilia A. Costa – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 249/2020
ATA Nº 0662/20
CONTRATADA: R. D. VELANI ELETRICA EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos  – Valores Unitários – Item 23 – R$52,00; 
Item 24 – R$52,00; Item 27 – R$18,00; Item 28 – R$17,00; Item 29 – R$17,50; Item 30 – 
R$18,00; Item 31 – R$5,50; Item 33 – R$67,00; Item 34 – R$4,60; Item 45 – R$11,13; Item 
46 – R$7,18; Item 56 – R$11,00; Item 63 – R$3,70; Item 64 – R$4,35; Item 72 – R$2,20; Item 
73 – R$2,05; Item 74 – R$1,73; Item 82 – R$2,85; Item 83 – R$3,40; Item 86 – R$1,63 – 
SME – Sueli Petronilia A. Costa – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação nº 51/2020
Contrato: DIL/0026/20
CONTRATADA: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados em informática e correlatos para a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. Valor total: R$503.600,00 – SMMAU – 
Kátia R. P. Casemiro – Prazo de vigência: 12 meses.  
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LEILÃO PÚBLICO “ON LINE” Nº 001/2020
ATA DA SESSÃO: Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de 2020, foi aberto o Leilão Pú-
blico “online”, através do site www.lanceja.com.br para a venda de bens móveis inservíveis 
a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto/SP, leiloados pelo Pregoeiro Ofi cial Bruno 
Agnello Pegoraro (insc. Nº 763 – Jucesp). Foram apregoados 82 lotes sendo que não foram 
leiloados os lotes de nºs 81 e 82. Sendo assim, o(a) Leiloeiro(a) apregoou os lotes relacio-
nados no leilão, sendo certo que 80 lotes foram arrematados conforme relatório elaborado. A 
avaliação total dos lotes leiloados foi de R$ 115.300,00 e, o valor total da venda em leilão foi 
de R$ 618.750,00 . Nada mais havendo, foi encerrado o leilão, sem nenhum fato que o desa-
bone. Bruno Agnello Pegoraro, leiloeiro ofi cial. Wanderley Aparecido de Souza – Presidente 
da Comissão Municipal de Licitação
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
CONCORRÊNCIA Nº. 007/2020 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA/AMPLIAÇÃO/READEQUAÇÃO DO 
TEATRO MUNICIPAL HUMBERTO SINIBALDI NETO (AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, ESQ. 
COM RUA ROBERTO SIMONSEN, BAIRRO NOVA REDENTORA) – SEC. MUN. DE OBRAS 
– A Comissão Municipal de Licitações comunica a todos os interessados que, a pedido da 
Secretaria Municipal de Obras, foi alterada a data de apresentação dos envelopes e da 
sessão de abertura do envelope com a documentação de habilitação para: Data e horário da 
sessão: 10 de SETEMBRO de 2020 às 08:30 horas - Em razão disso, a visita técnica obri-
gatória que consta do item 5.4.4 do edital deverá ser previamente agendada na Secretaria 
de Obras, e ser realizada até o dia 08/setembro/2020 no horário comercial. Publique-se o 
presente por extrato, para ciência dos interessados, e fi ca desde já fazendo parte integrante 
do instrumento convocatório, sendo válido para todos os efeitos legais o documento original 
encartado nos autos.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO DAS INS-
TALAÇÕES ELÉTRICAS DA E.M. PINÓQUIO (AV. NOVA GRANADA, 4329) – SEC. MUN. 
EDUCAÇÃO. Tendo em vista solicitação oriunda da Secretaria Municipal de Educação, a 
Comissão Municipal de Licitações comunica a todos os interessados a suspensão “sine die” 
do processo supra mencionado. A retomada do processo, quando autorizada pela Secretaria 
Municipal de Educação, será comunicada através de publicação na imprensa ofi cial. Pu-
blique-se, por extrato, para ciência dos interessados. Wanderley Ap. de Souza – Diretor de 
Compras e Contratos – Presidente da C.M.L. 
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO.
Modalidade: Pregão Eletrônico n.° 286/2020 - Processo 12.469/2020
Interessada: NAGIB PEREIRA DE ANDRADE EPP
Objeto: Registro de preços para aquisição de hortifrutícolas para atendimento da Secretaria e 
outros equipamentos públicos. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.
Fica declarada improcedente a impugnação lançada pela empresa NAGIB PEREIRA DE 
ANDRADE EPP. O inteiro teor da decisão encontra-se no ‘Portal de Compras’. Eloisa Sestini 
da Cunha Pinheiro – Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 268/2020 – Processo n.º 12.334/2020
Objeto: Aquisição de equipamento para demarcação viária horizontal. Secretaria Munici-
pal de Trânsito, Transportes e Segurança. Sessão pública realizada on-line com inicio dia 
13/08/2020, sendo adjudicados os itens à empresa declarada vencedora: INDÚSTRIA TÉC-
NICA HILÁRIO LTDA. (item 01). Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras – Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
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HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade: Amaury Hernandes - Secretá-
rio Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 246/2020 – Processo n.º 
12.193/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição arames, barras de 
ferro e outros para manutenção da Fábrica de Artesanatos 
e demais serviços. Secretaria Municipal de Serviços Gerais. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 21/08/2020, 
sendo adjudicados os itens à empresa declarada vencedora: 
INDÚSTRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA (itens 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 14). 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: Ulisses Ramalho de Almeida 
- Secretário Municipal de Serviços Gerais.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
169/2020 – PROCESSO Nº 11.653/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de prótese, órtese 
e meios auxiliares de locomoção. Secretaria Municipal de 
Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 31/08/2020 às 14:30hs para 
continuidade dos trabalhos. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro 
– Pregoeira.
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° 307/2020, PROCESSO 12.774/2020, objetivando o 
registro de preços para contratação de serviços de exames 
médicos em atendimento ao Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional para o SEESMT. Secretaria Municipal 
de Administração. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 14/09/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
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° 311/2020, PROCESSO 12.753/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de caixas bin para a 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 15/09/2020, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
LICITAÇÃO
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° 314/2020, PROCESSO 12.766/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de totem para álcool gel 
em atendimento as unidades escolares da rede municipal e 
demais dependências da Secretaria Municipal de Educação. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 15/09/2020, 
às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na ínte-
gra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 325/2020, PROCESSO 12.819/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de medicamentos para 
atender as ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 14/09/2020, 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.
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EXTRATO 

1° Termo Aditivo Contratual 
Concorrencia nº 021/19; Contrato: COC/0032/19
Contratada: Constroeste Construtora e Participações Ltda
Nos termos do inciso II do § 1º do art. 57, da Lei 8.666/93, 
fi ca prorrogado por mais 120 dias, o prazo de vigência 
do contrato supramencionado. Nos termos do art. 65, § 
1º da Lei 8.666/93, fi ca acrescido  em aproximadamente 
5,78649028% do valor inicial do contrato supramencionado. 
SMO. Sergio A. Issas.

AVISO DE  DESERTA
LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2020
PROCESSO nº 014/2020
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSU-
MO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS DA 
EMURB
O Sr.Rodrigo Ildebrando Juliano, Diretor Presidente da 
EMURB - Empresa Municipal de Urbanismo de São José 
do Rio Preto (SP), torna público, para conhecimento dos 
interessados que a licitação em epígrafe, programada para 
sua abertura no dia 27 de agosto de 2020 às 09h00min, 
foi considerada DESERTA, em razão da falta de empresas 
interessadas, conforme registrado em ATA de abertura de 
sessão pública.

São José do Rio Preto, 27 de agosto de 2020.

Regimento Interno do Conselho Fiscal do Regime Pró-
prio de Previdência Social de São José do Rio Preto – 

RIOPRETOPREV
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Este Regimento estabelece a composição e a compe-
tência do Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência 
Social de São José do Rio Preto, regula o seu funcionamen-

to e delimita as atribuições, deveres e responsabilidades 
dos Conselheiros e do Presidente do Conselho Fiscal, sem 
prejuízo das normas legais e regulamentares aplicáveis à 
espécie.

CAPÍTULO II
DO CONSELHO FISCAL
Seção I
Da Composição do Conselho Fiscal
Art. 2º O Conselho Fiscal será composto por 4 (quatro) mem-
bros, com mandato de 2 (dois) anos, sendo:
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, e
II – 02 (dois) representantes do ente Federativo - Municí-
pio - indicados, juntamente com seus respectivos suplentes, 
dentre servidores públicos municipais ativos ou inativos, pelo 
Chefe do Poder Executivo.
§1º 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.
§2º A investidura dos membros do Conselho Fiscal far-se-á 
mediante Termo de Posse lavrado em Ata.
§ 3º Todos os membros do colegiado terão formação em 
nível superior, comprovado mediante apresentação de certifi -
cado ou diploma de conclusão de ensino superior ou docu-
mento equivalente.
§4º Os membros nomeados antes da entrada em vigor da 
Lei Complementar nº 626, de 24 de junho de 2020, que não 
atendam ao disposto no parágrafo anterior, tem garantido 
o direito de exercer o mandato atual, desde que possuam 
nível médio completo, comprovado mediante apresentação 
de certifi cado ou diploma de conclusão de ensino superior ou 
documento equivalente.
§5º A função de Conselheiro Fiscal é indelegável.
§6º 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.
§7º 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.
Art. 3º O Conselho Fiscal não possui estrutura administrativa 
e de pessoal próprias, contando, para esta fi nalidade, com 
os recursos colocados à sua disposição pela RIOPRETO-
PREV.

Seção II
Da Competência do Conselho Fiscal
Art. 4º O Conselho Fiscal é o órgão responsável para exa-
minar, acompanhar e fi scalizar a administração do Regime 
Próprio em decorrência dos correspondentes deveres legais, 
regulamentares e estatutários, ao qual compete:
I – reunir-se, ordinariamente, uma vez a cada bimestre civil, 
ou, extraordinariamente, quando convocado na forma deste 
Regimento;
II - zelar pela gestão econômico-fi nanceira;
III - examinar o balanço anual, balancetes e demais atos de 
gestão, até o dia 20 de março de cada exercício;
IV - verifi car a coerência e as premissas e resultados da 
avaliação atuarial;
IV - acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em 
relação ao repasse das contribuições e aportes previstos;
V - examinar, a qualquer tempo, livros e documentos;
VI - emitir parecer sobre a prestação de contas anual da uni-
dade gestora do RPPS, nos prazos legais estabelecidos;
VII - relatar as discordâncias eventualmente apuradas, suge-
rindo medidas saneadoras; e
VIII - aprovar o Relatório de Governança Corporativa.
IX – fi scalizar os atos dos administradores e o cumprimento 
de seus deveres legais e estatutários;
XI – lavrar, em livro de atas e pareceres, os resultados dos 
exames procedidos;
XII – relatar ao Conselho Municipal de Previdência as irre-
gularidades eventualmente apuradas, sugerindo as medidas 
que julgar necessárias;
XIII – solicitar à Superintendência da RIOPRETOPREV, caso 
necessário, a disponibilização de pessoal qualifi cado para 
assessorar, secretariar e prestar apoio técnico ao colegiado, 
inclusive mediante a contratação de empresa especializada 
ou profi ssional habilitado; e
XIV – realizar outras atividades fi scalizatórias de natureza 
contábil-fi nanceira não previstas nos incisos anteriores, mas 
que, porventura, tenham correlação com seu âmbito de 
atuação.

CAPÍTULO III
DO PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL
Seção I
Da Eleição do Presidente
Art. 5º O Presidente do Conselho Fiscal será eleito no decor-
rer da primeira Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, dentre 
os membros indicados na forma do disposto no inc. I do art. 
2º deste regimento, para um mandato de 1 (um) ano, sendo 
permitida a recondução.
§1º O quórum para a eleição do Presidente do Conselho Fis-
cal é o de maioria simples, presentes para votação a maioria 
absoluta dos Conselheiros.
§2º No caso de empate, considerar-se-á eleito o candidato 
com maior idade.
§3º Ocorrendo vacância do cargo por qualquer motivo, 
realizar-se-á eleição dentre os demais Conselheiros para a 
escolha de novo Presidente, nos moldes do caput e parágra-
fos anteriores.
§4º O Presidente eleito na forma do parágrafo anterior deve-
rá completar o mandato de seu antecessor.

Seção II

Da Competência do Presidente do Conselho Fiscal
Art. 6º Ao Presidente do Conselho Fiscal compete:
I – representar externamente o Conselho Fiscal, inclusive 
assinando correspondências ofi ciais deste;
II – encaminhar aos setores competentes da RIOPRETO-
PREV as requisições de documentação, livros e informações 
que tenham sido aprovados pelo Conselho Fiscal, necessá-
rias ao desempenho das funções deste;
III – prezar pelo cumprimento das deliberações do Conselho 
Fiscal e encaminhá-las a quem de direito, quando cabível;
IV – elaborar e distribuir a pauta das reuniões aos Conselhei-
ros com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antece-
dência;
V – convocar e coordenar as reuniões, comunicando aos 
Conselheiros a pauta dos assuntos, nos termos deste Regi-
mento;
VI – orientar os trabalhos, mantendo em ordem os debates, 
bem como discutir e solucionar questões de ordem que se-
jam suscitadas em reuniões;
VII – assegurar a manutenção da ordem e segurança dos 
presentes durante as reuniões, exercendo, se necessário, o 
poder de polícia no recinto;
VIII – determinar as publicações ofi ciais junto ao Diário Ofi -
cial do Município;
IX – apurar as votações e proclamar os resultados;
X – autorizar, consultados os demais membros do Conselho, 
a presença, nas reuniões, de pessoas que, por si ou por 
entidades que representem, possam prestar esclarecimentos 
pertinentes às matérias em pauta; e
XI – cumprir e fazer cumprir este Regimento e as demais 
disposições legais e regulamentares do funcionamento do 
Conselho Fiscal.
§1º O Presidente do Conselho Fiscal terá, no caso de empa-
te nas deliberações do órgão, voto de qualidade.
§2º Para assegurar o bom desempenho de suas atribuições, 
o Presidente do Conselho Fiscal poderá requisitar o auxílio 
da Diretoria Executiva.

CAPÍTULO IV
DOS CONSELHEIROS FISCAIS
Seção I
Das Atribuições dos Conselheiros Fiscais
Art. 7º São atribuições dos Conselheiros Fiscais:
I – comparecer às reuniões do Conselho Fiscal;
II – examinar matérias que lhe forem atribuídas, manifestan-
do-se acerca delas formalmente;
III – tomar parte nas discussões e votações, pedindo vis-
tas das matérias antes do início da votação, caso entenda 
necessário;
IV – solicitar aos setores competentes da RIOPRETOPREV 
informações consideradas indispensáveis ao desempenho 
de suas atribuições, nos termos deste Regimento;
V – comparecer às reuniões dos órgãos de administração, 
quando convidados;
VI – comunicar ao Presidente do Conselho Fiscal, com ante-
cedência mínima de 2 (dois) dias da reunião anteriormente 
marcada, a impossibilidade de comparecimento, para efeitos 
de convocação do suplente,
VII – propor os assuntos que queira ver discutidos nas reu-
niões do Conselho com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis de 
antecedência, ou ao fi nal de cada reunião, e
VIII – exercer outras atribuições que sejam inerentes ao 
exercício de sua função.

Seção II
Das Hipóteses de Declaração de Vacância e Suspensão do 
Mandato
Art. 8º São hipóteses de declaração de vacância do mandato 
de Conselheiro Fiscal:
I – exoneração;
II – demissão;
III – posse em outro cargo inacumulável que implique a ex-
clusão do Conselheiro da condição de participante do Regi-
me Próprio de Previdência Social de São José do Rio Preto;
IV – passar o Conselheiro Fiscal a que faz menção o art. 2º, 
II, deste Regimento, a ocupar cargo em comissão de livre 
nomeação pelo Chefe do Executivo;
V – renúncia;
VI – ausência injustifi cada por mais de 3 (três) reuniões 
consecutivas ou 4 (quatro) intercaladas do Conselho Fiscal, 
sejam elas ordinárias ou extraordinárias, e
VII – falecimento.
VIII – Não comprovação dos requisitos de que trata o inciso 
I do art. 8-B da Lei nº 9.717/1998, no prazo de 60 (sessenta) 
dias após nomeação ou indicação para o Conselho.
IX – Ausência da certifi cação de que trata o inciso II do art. 
8º-B da Lei nº 9.717/98, tendo o conselheiro o prazo de 6 
(seis meses) para obtenção da mesma, salvo justifi cativa, 
quando o membro for indicado para estudo e realização da 
certifi cação.
§1º Para os fi ns do inciso VI, reputam-se como ausências 
justifi cadas aquelas assim também consideradas na Lei 
Complementar Municipal nº 05/1990 (Estatuto dos Servido-
res Públicos Municipais).
§2º Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas nos incisos 
I a VII do caput, convocar-se-á imediatamente o suplente 
respectivo, que será empossado na primeira reunião ordiná-
ria do Conselho depois da data da ocorrência.
§3º Caso convocados os suplentes, nos moldes do pará-
grafo anterior, havendo renúncia de todos estes, a vaga 
será preenchida por representante indicado pelas Entidades 
Sindicais de Representação dos Servidores Municipais ou 
pelo Chefe do Poder Executivo, a depender da representa-
ção, conforme as regras para a eleição, no prazo de 30 dias 
contados da data da última renúncia.
§4º A renúncia deverá sempre ser efetuada por escrito, 
mediante requerimento dirigido ao Conselho Fiscal, que será 
lido na próxima reunião ordinária posterior ao seu protocolo.
§5º Em qualquer das hipóteses deste artigo, o suplente 
será convocado para completar o mandato do Conselheiro 
originário.

Art. 9º Instaurada sindicância ou processo administrativo 
disciplinar contra Conselheiro Fiscal no órgão ou entidade 
de origem, fi cará ele suspenso de suas funções junto ao 
Conselho Fiscal pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 
aguardando-se a decisão administrativa defi nitiva.
§1º Durante o período de suspensão a que alude o caput, 
participará das reuniões o suplente respectivo.
§2º Exaurido o prazo de 60 (sessenta) dias sem a conclu-
são da sindicância ou processo administrativo disciplinar, o 
Conselheiro reassumirá as suas funções junto ao Conselho 
Fiscal e aguardará em atividade a conclusão do referido 
procedimento.
Art. 10. A convocação de suplente, seja na declaração de 
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vacância, seja na suspensão, dar-se-á por ato do Presidente 
do Conselho Fiscal ou, em sua falta, por qualquer um dos 
demais Conselheiros.
Seção III
Dos Deveres e Responsabilidades dos Conselheiros Fiscais
Art. 11. Os Conselheiros Fiscais têm os mesmos deveres 
dos administradores, e respondem por danos resultantes de 
omissão no cumprimento de seus deveres ou atos prati-
cados com culpa ou dolo, com violação à lei ou quaisquer 
outras normas aplicáveis.
§1º Os Conselheiros Fiscais não são responsáveis por atos 
ilícitos praticados por outros membros, salvo se com eles 
forem coniventes ou se concorrerem para a prática do ato.
§2º A responsabilidade dos Conselheiros Fiscais por omis-
são no cumprimento de seus deveres é solidária, mas dela 
se exime o Conselheiro dissidente que fi zer consignar sua 
divergência em ata de reunião do Conselho.
Art. 12. As matérias de natureza ultrassecreta, secreta ou 
sigilosa, assim classifi cadas pela autoridade competente 
nos termos da Lei Federal nº 12.527/2011, bem como as 
confi denciais em decorrência de sua própria natureza, que 
forem apreciadas pelo Conselho Fiscal, serão mantidas sob 
sigilo por parte dos Conselheiros e demais participantes da 
reunião, até que seja deliberada a sua divulgação pelo Con-
selho Fiscal ou exaurido o prazo legal de sigilo.

CAPÍTULO V
DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO FISCAL
Art. 13. O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente, uma 
vez a cada bimestre do ano civil, ou extraordinariamente, 
mediante convocação.
§1º As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas 
pelo Presidente do Conselho Fiscal ou pela maioria simples 
dos Conselheiros, respeitada a antecedência mínima de 
48 (quarenta e oito horas) horas da data fi xada para a sua 
realização.
§2º Os assuntos a serem discutidos nas reuniões ordinárias 
do Conselho Fiscal deverão ser propostos pelos membros 
com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis de antecedência, ou no 
fi nal de cada reunião.
§3º 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, sem direito a voto, 
mas com direito a voz.

Art. 14. As reuniões do Conselho Fiscal serão realizadas 
preferencialmente na sede da RIOPRETOPREV, e contarão 
com a presença dos Conselheiros Titulares e respectivos 
suplentes. Os suplentes poderão participar com direito a voz, 
mas não a voto, exceto em caso de convocação para substi-
tuição ou sucessão de Conselheiro Fiscal Titular, nos termos 
da Lei e deste Regimento.

§1º – Será permitida a realização de reuniões na modalidade 
videoconferência, sendo ainda possível que parte dos con-
selheiros participem do ato presencial e outra parte participe 
da reunião à distância;
§2º – Será instituída a assinatura digital de atas e demais 
documentos para os membros do Conselho Fiscal, deven-
do a RIOPRETOPREV habilitar usuário na plataforma de 
processo digital;
§3º Na impossibilidade de todos os membros realizarem 
a assinatura nos termos defi nidos no parágrafo anterior, o 
servidor responsável pela elaboração da ata e o Presidente 
do colegiado deverão assinar digitalmente a ata após a apro-
vação da mesma pelo colegiado, considerando o documento 
como fi rmado pelo colegiado para todos os efeitos legais.
Art. 15. As deliberações, pronunciamentos e manifestações 
do Conselho Fiscal serão consignadas em Ata ou Parecer.
Parágrafo único – Para facilitar a elaboração da ata, a enti-
dade poderá realizar a gravação do áudio ou áudio e vídeo 
da reunião, devendo as respectivas mídias digitais permane-
cerem arquivadas pelo prazo de 5 (cinco) anos ou conforme 
tabela de classifi cação, guarda e temporariedade de docu-
mentos em vigor;
Art. 16. Salvo disposição expressa em contrário, as decisões 
do Conselho Fiscal são tomadas por maioria simples dos 
presentes, respeitado o quórum mínimo para instalação e 
manutenção da reunião.
Art. 17. O desenvolvimento dos trabalhos nas reuniões terá 
a seguinte ordem:
I – verifi cação da existência do quórum legal;
II – Palavra do Presidente do Conselho Fiscal e dos Conse-
lheiros Fiscais;
III – Leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior;
IV – discussão e votação dos assuntos previamente inseri-
dos em pauta e,
§1º Atingido o horário para início da reunião sem que haja o 
quórum a que se refere o inciso I, será concedido o prazo de 
20 (vinte) minutos, a fi m de que se aguarde a chegada dos 
demais Conselheiros.
§2º Uma vez constatado o preenchimento do quórum dentro 
do prazo de tolerância, declarar-se-á aberta a reunião, que 
prosseguirá na forma descrita nos incisos do artigo 17.
§3º Ultrapassado o prazo de 20 (vinte) minutos, encerrar-
-se-á a reunião sem qualquer deliberação dos tópicos em 
pauta, lavrando-se ata circunstanciada em que conste a 
inexistência de quórum necessário para início dos trabalhos.
§4º Iniciados os trabalhos, mas constatada a ausência do 
quórum legal dos Conselheiros no decorrer da reunião, 
suspender-se-á esta pelo prazo de 20 (vinte) minutos, a fi m 
de que se aguarde o retorno dos demais Conselheiros para 
a retomada da reunião.
§5º Ultrapassado o período previsto no §4º sem que seja re-
composto o quórum de deliberação, encerrar-se-á a reunião 
no estado em que se encontre, lavrando-se ata circunstan-
ciada em que conste a inexistência de quórum necessário 
para o prosseguimento dos trabalhos.
Art. 18. O Conselheiro que não se julgar sufi cientemente 
esclarecido para deliberar acerca de quaisquer dos tópicos 
em pauta poderá pedir vistas do documento ou adiamento 
da discussão, desde que o faça antes do início da votação.
§1º O prazo de vista será concedido até, no máximo, a 
reunião ordinária ou extraordinária seguinte, limitado a um 
pedido de vista por Conselheiro, para cada documento a ser 
votado.
§2º Havendo urgência, o Presidente do Colegiado poderá 
indeferir o pedido de vista, ocasião em que a matéria será 
colocada para discussão na mesma reunião.
§3º A vista concedida será comum a todos os membros que 
a requisitarem, vedada a sua renovação.
Art. 19. A tramitação de matéria é composta das fases de 
análise e deliberação.
§1º Apenas será objeto e análise a matéria constante na 

ordem do dia.
§2º Em caso de urgência ou relevância, o colegiado poderá 
alterar a ordem da pauta do dia;
Art. 20. A fase de deliberação conclui a tramitação da maté-
ria.
§1º Não poderá ser adiada a deliberação no caso de matéria 
urgente e de relevância;
§2º Os conselheiros poderão modifi car o voto até a procla-
mação do resultado fi nal.
Art. 21. Para cada reunião do Conselho Fiscal será lavra-
da Ata, com indicação do número de ordem, data e local, 
conselheiros presentes, relatos dos trabalhos realizados e 
deliberações tomadas.
§1º Nas votações não unânimes, consignar-se-ão em Ata 
nominalmente os resultados da deliberação.
§2º Cópias das atas contendo as deliberações do Conselho 
serão arquivadas no processo administrativo da reunião. Em 
seguida, serão encaminhadas ao Conselho Municipal de 
Previdência, para ciência, bem como para áreas específi cas 
de cada tópico de votação, devendo permanecer à disposi-
ção para consulta no site da RIOPRETOPREV.

CAPÍTULO VI
DAS REGRAS GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO DOS CON-
SELHEIROS
Art. 22. Os requisitos mínimos exigidos no art. 8º-B da Lei 
nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, a serem observados 
para nomeação ou permanência dos membros deste con-
selho, atenderão aos parâmetros previstos neste regimento 
interno.

Parágrafo único - É de responsabilidade da RIOPRETO-
PREV à habilitação das pessoas de que trata o caput, 
verifi cando o atendimento aos requisitos legais destinados a 
promover a melhoria da sua gestão.
Art. 23. Os membros Conselho Fiscal 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 res-
pectivas 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. 
§ 3° A RIOPRETOPREV apreciará 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. 24. Os membros do Conselho Fiscal, como condição 
para ingresso ou permanência nas respectivas funções, 
comprovarão possuir certifi cação específi ca, conforme pre-
visto 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 do art. 8º da Portaria nº 
9.907, de 14 de abril de 2020.
Art. 25. A comprovação da certifi cação de que trata o artigo 
anterior deverá ser obtida no prazo máximo de 6 (seis) me-
ses, a contar da data do início do mandato;
§1º – a comprovação da certifi cação de que trata o caput 
será exigida ao menos de 2/3 (dois terços) dos membros ti-
tulares, devendo ser indicado, em votação, os membros que 
buscarão a certifi cação.
§2º – Para obter a certifi cação, os conselheiros deverão se 
submeter a cursos preparatórios e a realização de exames 
por provas ou por provas e títulos, às expensas do Regime 
Próprio de Previdência Social do Município de São José do 
Rio Preto.
§3º - A comprovação da certifi cação estabelecida no art. 4º 
será exigida nos prazos abaixo, contados a partir de 1º de 
janeiro de 2021, salvo se outra data for estabelecida pela 
norma federal. 
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 26. Metade dos membros Conselho Municipal de Pre-
vidência com mandatos vigentes na data de publicação 
deste regimento interno 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 Executivo, no caso de membros indicados por este, 
sendo, após tal data, nomeados os novos membros na forma 
dos artigos anteriores.
Art. 27 - O Conselho Fiscal pode convocar, para participação 
de suas reuniões, diretor, técnico ou especialista, integrante 
ou não do quadro de pessoal da RIOPRETOPREV, a fi m de 
prestar esclarecimentos ou assessoramento. 
Art. 28. Este Regimento Interno entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se o anterior em todos os seus 
termos.
São José do Rio Preto, 27 de agosto de 2020.
Assinatura dos Conselheiros Presentes (na margem do 
termo)
Roberto Carlos Menoni Junior Victor Hugo Yamamoto
Fabiano Luis Medeiros Sanches Clodoaldo Sardilli
José Ivo Moreira 

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO nº 38/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 
88/2018 – PROC. nº 102/2018
Contratada: CENTRO AUTOMOTIVO PARANÁ RIO PRETO 
LTDA.
Objeto: Prorrogação do contrato com decréscimo de valor 

da contratação de empresa para prestação de serviços de 
manutenção preventiva, corretiva e restaurativa nos veículos 
da Frota do SeMAE, com fornecimento e aplicação de peças 
de reposição, genuínas ou originais e acessórios.
Data da assinatura: 25.08.2020 Valor total: R$ 116.499,89.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SeMAE 
ABERTURA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA 01/2020 
– PROC. nº 64/2020
Entrega dos envelopes: até 01/10/2020. Objeto: Creden-
ciamento de instituições fi nanceiras a serem habilitadas ao 
recebimento das contas de fornecimento de água, esgota-
mento sanitário e outros documentos que o SeMAE venha 
a emitir e autorizar no padrão de guia/convênio de arreca-
dação da Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN. 
Prazo: 60 meses. Demais informações e retirada do edital 
com a C.L., na Rua Antônio de Godoy, 2181, Jd. Seixas, S. 
J. do Rio Preto/SP, das 7h30 às 12h00 e 13h30 às 17h00 
de segunda a sexta, fone/fax: (17) 3211-8105, e página do 
SeMAE na internet: www.semae.riopreto.sp.gov.br. S.J.R.P 
25.08.2020 – João Marcelino Ruiz – Gerente Administrativo-
-Financeiro
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – CONCORRÊNCIA 
04/2020 – PROC. nº 46/2020. 
Objeto: Fornecimento e instalação de conjunto bombeador 
completo para o sistema de captação do PTG Solo Sagrado, 
incluindo fornecimento e instalação do painel de aciona-
mento e remoção do atual conjunto bombeador instalado no 
poço e fornecimento de bombeador reserva.
Após análise dos documentos e também, fundamentada no 
parecer da gerência Gestora do Processo, a Comissão de 
Licitações decidiu INABILITAR a licitante ALTALE INDUS-
TRIAL E INFRA ELETROMECÂNICA LTDA por ter deixado 
de atender aos itens 3.3.3.C.1.B e 3.3.5.C.3 do edital, bem 
como por não atender às exigências contidas nos itens 10 
e 12 do Termo de Referência (Anexo 1). E HABILITAR as 
licitantes EB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOMBAS E 
FUNDIDOS EIRELI e TECNOÁGUA INDÚSTRIA, COMÉR-
CIO. IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
BOMBAS EIRELI por terem atendido ao requerido no Edital. 
Não havendo impedimento legal dentro do prazo recursal, 
fi ca designado o dia 08.09.2020, às 9:00 horas, no mesmo 
local, para a abertura das propostas comerciais. S. J. Do Rio 
Preto, 27.08.2020 – Alan Sinibaldi Cornachioni – Presidente 
Interino da C.L.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
35/2020 – PROCESSO SICOM 3162/2020
Objeto: Aquisição de bombas submersíveis para a Estação 
Elevatória de Esgoto – Maria Júlia.
Sessão pública realizada online no dia 07.08.2020, com 
continuação no dia 11.08.2020, sendo adjudicado o objeto 
à vencedora AQUASTAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
ME para o item. A íntegra da sessão está disponível no “Por-
tal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 35/2020 – PROCESSO SICOM 3162/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 25.08.2020 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 27.08.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPRE-
GO

DO EXTRATO DO 1.ª ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 
001/2019
ERRATA: Para fi ns do Termo do 1.º aditivo ao termo de 
colaboração 001/2019 que entre si celebram a Secretaria 
Municipal do Trabalho e do Emprego e COOPÃO quando da 
publicação do EXTRATO DO 1.ª ADITIVO AO TERMO DE 
FOMENTO 001/2019, do dia 19 de Agosto de 2020 no diário 
ofi cial do município, onde lê-se:
VALOR DA PARCERIA: R$ 28.000,00 (Vinte e Oito Mil 
Reais)
VALOR DE EXECUÇÃO: 04 MESES
DATA DA ASSISNATURA: 13 DE AGOSTO DE 2020
Leia-se respectivamente:
VALOR DO ADITIVO: R$ 28.000,00 (Vinte e Oito Mil Reais)
VALOR DE EXECUÇÃO DO ADITIVO: 04 MESES
DATA DA ASSISNATURA DO ADITIVO: 13 DE AGOSTO DE 
2020
Edemilson Aparecido Favaron
SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPRE-
GO

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPRE-
GO

DO EXTRATO DO 1.ª ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 
002/2019
ERRATA: Para fi ns do Termo do 1.º aditivo ao termo de 
colaboração 002/2019 que entre si celebram a Secretaria 
Municipal do Trabalho e do Emprego e COOPEVE quando 
da publicação do EXTRATO DO 1.ª ADITIVO AO TERMO 
DE FOMENTO 002/2019, do dia 19 de Agosto de 2020 no 
diário ofi cial do município, onde lê-se:
VALOR DA PARCERIA: R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
VALOR DE EXECUÇÃO: 04 MESES
DATA DA ASSISNATURA: 13 DE AGOSTO DE 2020
DATA DA VIGÊNCIA: 01 DE SETEMEBRO DE 2020 A 31 DE 
DEZEMBRO DE 2020
Leia-se respectivamente:
VALOR DO ADITIVO: R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
VALOR DE EXECUÇÃO DO ADITIVO: 04 MESES
DATA DA ASSISNATURA DO ADITIVO: 13 DE AGOSTO DE 
2020
DATA DA VIGÊNCIA DO ADITIVO: 01 DE SETEMEBRO DE 
2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020
Edemilson Aparecido Favaron
SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPRE-
GO



B-8 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
28 de agosto de 2020 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O 
Considerando que as sepulturas no Cemitério do Distrito de Talhado foram concedidas por prazo 
determinado, ou seja, vala comum; 
Considerando que buscou-se a notificação, via “A.R.”, de todos os responsáveis legais 
constantes das declarações de óbito, registrando que alguns foram notificados pessoalmente 
e/ou por intermédio das pessoas que receberam a correspondência postal, enquanto que outros 
não receberam a notificação em razão de terem se mudado e estarem em lugar incerto e não 
sabido; 
Considerando o que preceitua os artigos 12, 16 e 45 da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de outubro de 
1995; 
Considerando a necessidade deste Município em utilizar as sepulturas para realizações de novas 
inumações; 

Nos termos do artigo 45 da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de outubro de 
1995, ficam convocados a comparecerem na Administração do Cemitério do Distrito de Talhado, no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, os responsáveis legais e/ou familiares das pessoas abaixo 
relacionadas inumadas nas sepulturas, localizadas nas Quadras nº 06 e nº 08 do Cemitério Municipal 
do Distrito de Talhado, a fim de transladarem os restos mortais neles sepultados ou os restos mortais 
serão transferidos para ossário comum, conforme o artigo 12, caput, da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de 
outubro de 1995. 

Nome do Falecido 

Data de 
Nascimento 

Data de 
Falecimento Nome da Mãe Nome do Pai RG CPF 

Ana Clara Souza Kieling 23/05/2018 23/05/2018 Maythana Silva Souza Lucas Kieling n/c n/c 

Natimorto 27/04/2018 27/04/2018 
Camille Danielle de 
Araujo Garcia n/c n/c n/c 

Natimorto 07/06/2018 07/06/2018 
Leisiane Rodrigues 
Duarte 

Davi Duarte 
Rodrigues n/c n/c 

Natimorto 27/04/2018 27/04/2018 
Lohainne Alves 
Rodrigues 

Gustavo de Oliveira 
Longani n/c n/c 

Rafael Alves Vioto 26/05/2018 26/05/2018 
Estela Trindade Alves 
Vioto n/c n/c n/c 

Thayna Vitoria Monteiro da Silva 23/02/2018 01/03/2018 
Josete Monteiro da 
Silva 

Jose Sebastiao da 
Silva n/c n/c 

Vitor Kauã Pinto Torres 26/11/2017 20/02/2018 Lais Belfort Pinto 
Edson dos Santos 
Torres n/c n/c 

Yan Lucas Gonçalves Lima 20/05/2018 07/06/2018 
Willyane Gonçalves de 

Sousa 

Francisco 
Lindemberg 
Barbosa de Lima n/c 551.807.548-01  

Para que tome conhecimento do presente Edital, mandamos publicar no 
Diário Oficial do Município durante 2 (dois) dias. 

São José do Rio Preto, 25 de agosto de 2020. 
LUÍS ROBERTO THIESI 
Secretário M. de Administração 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O 

Considerando que as sepulturas no Cemitério do Distrito de Talhado foram concedidas por prazo 
determinado, ou seja, vala comum; 
Considerando que buscou-se a notificação, via “A.R.”, de todos os responsáveis legais 
constantes das declarações de óbito, registrando que alguns foram notificados pessoalmente 
e/ou por intermédio das pessoas que receberam a correspondência postal, enquanto que outros 
não receberam a notificação em razão de terem se mudado e estarem em lugar incerto e não 
sabido; 
Considerando o que preceitua os artigos 12, 16 e 45 da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de outubro de 
1995; 
Considerando a necessidade deste Município em utilizar as sepulturas para realizações de novas 
inumações; 
 

Nos termos do artigo 45 da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de outubro de 
1995, ficam convocados a comparecerem na Administração do Cemitério do Distrito de Talhado, no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, os responsáveis legais e/ou familiares das pessoas abaixo 
relacionadas inumadas nas sepulturas, localizadas nas Quadras nº 05 e 07 do Cemitério Municipal do 
Distrito de Talhado, a fim de transladarem os restos mortais neles sepultados ou os restos mortais 
serão transferidos para ossário comum, conforme o artigo 12, caput, da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de 
outubro de 1995. 

Nome do Falecido 

Data de 
Nascimento 

Data de 
Falecimento Nome da Mãe Nome do Pai RG CPF 

Alef Machado Felicio 30/07/1994 02/06/2017 
Regina de Fatima 
Machado  Gilberto Felicio 40857392 n/c 

Alessandro Santos Vitor 01/02/1984 28/05/2017 Laurita Santos Vitor n/c 39887857 061684737-85 

Ana Maria de Jesus 30/03/1932 23/03/2017 
Alexandrina Maria de 
Jesus n/c 06.783.505-82 738.695.705-04 

João Carlos 07/03/1961 27/05/2016 
Maria Aparecida 
Pereira 

Antonio Jose 
Fernando n/c n/c 

João Ramalho dos Santos 15/07/1956 29/04/2017 
Maria Ramalho dos 
Santos n/c 136584653 987.573.698-87 

Jose Carlos de Andrade 03/09/1955 06/06/2017 
Maria da Conceição de 
Andrade 

Luiz Freire de 
Andrade 14.389.214-9 228.258.368-00 

Jose Francisco Marcelino 15/01/1931 16/04/2017 
Antonia Efigenia dos 
Santos 

Joaquim Senhorinho 
Alves n/c n/c 

Juvêncio Meira Xavier n/c 16/02/2017 Maria Ramos Meira Ulisses Lima Xavier 54.576.798-2 n/c 

Marcos Antonio de Sousa 09/04/1967 08/03/2017 
Isaltina Venancio de 
Sousa Hermelindo de Sousa 20.719.545-6 100.610.578-60 

Rosmari Aparecida Rossi 14/06/1948 23/04/2017 
Joana Rodrigues 
Gasque Rossi Luiz Rossi 4.378.822-1 035.577.278-74 

Vicente Ferreri 03/10/1925 02/04/2017 Maria Catin Salvador Ferreri 9.169.804-2 129.153.518-72 

Para que tome conhecimento do presente Edital, mandamos publicar no 
Diário Oficial do Município durante 2 (dois) dias. 

São José do Rio Preto, 25 de agosto de 2020. 
LUÍS ROBERTO THIESI 
Secretário M. de Administração 

 
 
 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 

IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA 00870/20 2020000186970 AIF-A-LF 000040 
JOYCE DE AZEVEDO MARTINS 00866/20 2020000186981 AIF-S-H 000058 
JSN COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS 
EIRELI EPP 00880/20 2020000186999 AIF-S-H 000060 

KELLY CRISTINA ROCHA 01976/19 2020000017350 AIF-I-E 646 
LUCAS FERNANDO TASINAFO 00889/20 2020000186988 AIF-A-LF 000041 
SILVA & TOBAL ESTETICA E BEM ESTAR 
LTDA 00854/20 2020000187069 AIF-P-C 000069 

VALTER DE POLI TECIDOS ME 00882/20 2020000155721 AIF-S-H 000062 
 

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESS
O VALOR AUTO 

IRMÃOS MUFFATOS & CIA 
LTDA 00870/20 140 UFESP AIP-A-LF 000115 

JOYCE DE AZEVEDO MARTINS 00866/20 120 UFESP AIP-S-H 000137 

JSN COMERCIO DE 
PRODUTOS OTICOS EIRELI 
EPP 

00880/20 120 UFESP AIP-S-H 000138 

KELLY CRISTINA ROCHA 01976/19 120 UFESP AIP-S-H 000123 

LUCAS FERNANDO TASINAFO 00889/20 215 UFESP AIP-A-LF 000117 

VALTER DE POLI TECIDOS ME 00882/20 120 UFESP AIP-S-H 000139 

 
EDITAL DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
SILVA E TOBAL ESTETICA E BEM ESTAR LTDA 00854/20 AIP-P-C 000057 

 
EDITAL DE TERMO DE LIBERAÇÃO ESTABELECIMENTO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO TRM 
KELLY CRISTINA ROCHA 01976/19 TRM-S-H 000005 

 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ANULADOS E ARQUIVADOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
BANCO BRADESCO S/A 01026/16 AIF-AMB/2016-002 
BOMBARDA & ROCHA CONVENIENCIA LTDA ME 01066/16 AIF-I-E 665 
VALTER LUCIO LEMOS ME 00838/18 AIF-S-F 000042 

São José do Rio Preto, 28 de Agosto de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

 
 
 

 
 

SECRETARIA DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA 
PORTARIA SMTTS/Nº 27/2020 

                      Dispõe sobre a designação de agente de trânsito.  
O Engº Amaury Hernandes, 
Secretário Municipal de Trânsito, 
Transporte e Segurança, no uso 
de suas atribuições legais, etc. 

 
RESOLVE:  
Artigo 1º - Nos termos do § 4º do artigo 280 da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro e, de conformidade com o Convênio firmado com o 
Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, DESIGNAR 
para atuar como agente da Autoridade de Trânsito no âmbito de sua competência no município de 
São José do Rio Preto, o seguinte policial militar, objeto do Ofício nº. 17° BPM/I-260/300/20 
expedido pelo respectivo Comandante. 
- Soldado PM Claudio Luis de Oliveira Junior, RE: 152.234-5. 
Artigo 2º - Os efeitos desta portaria retroagem a partir de 25 de agosto de 2020.  
                 Registre-se; 
                            Publique-se; 
                                        Cumpra-se.                                        

                                                                      São José do Rio Preto, 27 de agosto de 2020. 
                 

 

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EMPRO

  
EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO - AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020

Acha-se publicado no portal de compras da EMPRO TEC-
NOLOGIA E INFORMAÇÃO, https://compras.empro.com.
br, o Pregão Eletrônico Empro nº 012/2020, Processo nº 
7414/2020 objetivando a aquisição de notebooks, com apli-
cações básicas de acesso à internet, leitor de e-mail, editor 
de texto, planilha de cálculo, software de apresentação, 
sistemas corporativos da Prefeitura Municipal de São José 
do Rio Preto, bem como softwares de design gráfi co e roda 
sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro ou superior 
com capacidade de funcionamento sem energia elétrica, 
conforme especifi cações técnicas e condições de execução 
contidas neste edital e seus anexos. O recebimento das 
propostas dar-se-á até dia 10/09/2020, as 9h30 e abertura 
a partir das 9h32. o edital na íntegra e demais informações 
encontram-se à disposição dos interessados no portal de 
compras. São José do Rio Preto/SP, 27 de agosto de 2020. 
Fernando Geromel Prette – Pregoeiro.

GRAHAN BELL ADMINISTRADORA E INCORPORADO-
RA S/A

CNPJ nº 71.744.858/0001-09
Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária
Pelo presente e nos termos dos artigos 6º e 7º do Estatu-
to, a convocação dos senhores acionistas da Grahan Bell 
Administradora e Incorporadora S/A foi efetuada através 
de Aplicativo Digital onde a maioria decidiu que a Assem-
bleia Geral Ordinária, será realizada por meio de Vídeo 
Conferencia transmitida de sua sede, localizada à Rua Adib 
Buchala, n.º 150, Jardim Pinheiros – CEP 15.091-320, São 
José do Rio Preto/SP, no dia 30 de setembro de 2020, às 
19h00h, com a seguinte ordem do dia:
a) Discutir sobre a necessidade ou não de eleger nova 
diretoria com a designação de novos cargos;
b) Destinação dos resultados fi nanceiros;
c) Outros assuntos de interesse da sociedade e dos 
acionistas; 

O relatório da administração sobre os negócios sociais e os 
principais fatos administrativos do exercício fi ndo juntamen-
te com¬ a cópia das demonstrações fi nanceiras. 
Terá início às 19:00 horas do dia 30/09/2020, com a presen-
ça da maioria simples dos acionistas, e às 19:30 horas com 
a presença de qualquer número

São José do Rio Preto, SP, 24 de agosto de 2020.
Marcelo Luis Moi – Diretor Presidente


