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AMARELOU

CAPSI 
atende 185 

por mês

Pág. A3
PROTOCOLOS Minutos após anúncio da Fase Amarela sa-
lões já preparavam protocolos sanitários para reabrir. Pág A3 

Consciência é 
a palavra chave 

para não regredir 
de fase

Comércio entra na nova fase hoje
FLEXIBILIZAÇÃO

Ambiental flagra ladrões de 
gado e recupera 40 cabeças

Caixa abre 
duas agências 
em Rio Preto 
neste sábado

Pág. A5

Cláudio LAHOS

A Caixa Econômica Federal 
terá duas agências abertas 
neste sábado em Rio Preto, 
das 8h às 12h, para atendi-
mento aos beneficiários do 
Auxílio Emergencial e do Sa-
que Emergencial do FGTS. São 
as agências da rua Marechal 
Deodoro da Fonseca, 2739, 
no centro, e na avenida Miras-
solândia, 1735, no Conjunto 
Habitacional Costa do Sol.           
            Pág. A2Ipês amarelos começam a florir nas ruas da cidade; são cerca de 13,2 mil árvores.          Pág 5

Cláudio LAHOS

Agosto tem 
queda na 

abertura de 
empresas

Em Rio Preto, houve uma 
queda de 19,1% neste mês 
de agosto em comparação 
com julho, quando a cidade 
registrou o maior número de 
abertura de empresas no ano. 
Foram 354 novos negócios 
criados   e 191 empresas 
encerradas, resultando em 
um saldo positivo de 163 ne-
gócios. Dados são da Junta 
Comercial divulgados ontem.   
                     Pág. A2

Bares e restaurantes, sa-
lões de beleza a outros com  
o retorno do atendimento pre-
sencial. Comércio com horário 
de oito horas por dia. O avanço 
de Rio Preto para a fase Ama-
rela do Plano São Paulo anima 
empresários, alivia mercado 
e é um novo começo para 
a economia da cidade voltar 
a crescer. Felixibilização já 
vale para este sábado.   
                             Pág. A3

salões

PRESENCIAL Na tarde de ontem restaurantes começaram 
preparativos para atender público a partir de hoje. Pág. A3

Índice de recuperados da 
Covid sobe para 88%

A Polícia Ambiental pren-
deu dois homens após serem 
flagrados com cabeças de 
gado furtadas, em Cedral, na 
tarde desta quinta-feira (3).
Os policiais faziam patrulhamen-

to de rotina, quando avistaram os 
animais e decidiram abordar o 
dono da propriedade rural e o fun-
cionário. Eles não conseguiram 
comprovar a origem das cabeças 
de gado.                             Pág. A4

A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto atualizou os dados de Co-
vid-19. Foram 363 novos casos 
confirmados, totalizando 17.964. 
Dentre esses casos, 1.988 foram 
registrados em profissionais da 

saúde. A cidade também confir-
mou 1.110 pacientes recupera-
dos, sendo 15.765 curados até 
agora. O aumento fez com que a 
proporção de recuperados subisse 
de 83% para 88%.         Pág. A5

TRÁFEGO PRF e concessionária que administra a BR 153 esperam a circulação de 108 mil
 veículos no trecho de Rio Preto durante este feriado prolongado.                                   Pãg A4

br 153

Edinho e 
Bolçone fazem 

dobradinha
O prefeito Edinho Araújo 

(MDB) e o ex-deputado es-
tadual Orlando (DEM) anun-
ciaram que vão se colocar a 
disposição dos seus partidos 
como pré-candidatos a prefei-
to e vice para as eleições des-
te ano, para ratificar os nomes 
em suas convenções que acon-
tecem nos próximos dias.    
                             Pág. A3

PF de Jales 
tem novo 
comando

O Delegado Federal Jack-
son Gonçalves é o novo chefe 
da Delegacia de Polícia Fede-
ral em Jales/SP. Ele já está no 
comando da unidade da PF 
desde o início do mês.

Pág A4
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Abertura de empresas cai  19% 
em agosto em relação a julho

O Governo de São Paulo, 
por meio da Junta Comercial do 
Estado de São Paulo, registrou 
um novo recorde de abertura 
de novas empresas no estado. 
O número apurado no mês de 
agosto foi de 22.825 novos 
CNPJs. Esta é a maior marca 
alcançada desde 1998, de 
acordo com dados levantados 
pela Jucesp, responsável pelos 
registros mercantis.

Esta foi a quarta alta segui-
da no número de abertura de 
empresa e também é o maior 
no ano, superando o mês de ju-
lho, quando foram registradas 
21.788 constituições. O mês 
de agosto, também, quebrou 
o recorde do ano em relação 
ao saldo líquido com 11.614 
empresas.

Em São José do Rio Preto, 
houve uma queda de 19,1% 
neste mês de agosto em com-
paração com julho, quando 
a cidade registrou o maior 
número de abertura de empre-
sas no ano. Foram 354 novos 
negócios criados e 191 em-
presas encerradas, resultando 
em um saldo positivo de 163 
negócios.

“Apesar da queda em rela-
ção ao mês de julho, eu vejo 
como positivo os resultados 
deste mês de agosto, É preciso 
levar em conta que os escritó-
rios de contabilidade ficaram 
esse período inteiro sem poder 
abrir de segunda e terça, ou 
seja, trabalhando 40% a me-
nos do que no normal e acaba 
impactando”, comentou José 
Pedro do Santos, administra-
dor regional da Jucesp de Rio 
Preto.

No acumulado do ano, são 
1.180 novos CNPJs e 596 
empresas encerradas, tendo 
um saldo positivo de 584 em-
presas. No ano passado, foram 
4.282 novos negócios e 2.494 
encerramentos de empresas, 
com o saldo de 1.788 empre-
endimentos. “Restam poucos 
meses para acabar 2020 e 
acredito que não será possível 
alcançarmos os números de 
2019 por conta do impacto 
causado pela pandemia. Mas 
vejo a economia em processo 
de recuperação”, comentou 
José.

Ainda segundo o adminis-
trador regional, os setores de 
serviços administrativos em 
geral e comércio de retaliação 
de veículos foram os principais 
segmentos abertos neste mês. 
Ele também acredita que a 
isenção de tarifas, concedidas 
desde o dia 25 de agosto, po-
derá trazer um aumento neste 
mês de setembro.

“Como foi anunciado no fim 
do mês, não houve tempo para 
causar um grande impacto. Mas 
esse tipo ação ajuda a crescer 
a confiança do empreendedor 
neste momento de instabilidade 
econômica”, afirmou.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

ECONOMIA

Restam poucos meses 
para acabar 2020 e 

acredito que não será 
possível alcançarmos 

os números de 
2019 por conta do 

impacto causado pela 
pandemia

“

”

Jucesp registrou queda de abertura em relação a julho, mas saldo ainda é positivo

Cláudio LAHOS

AUXÍLIO E FGTS Caixa abre duas agências 
para atendimento hoje 

em Rio Preto
A Caixa Econômica Federal 

terá duas agências abertas 
neste sábado em Rio Preto, 
das 8h às 12h, para atendi-
mento aos beneficiários do 
Auxílio Emergencial e do Saque 
Emergencial do FGTS.  Em todo 
Estado são 164 agências em 
funcionamento.

Os trabalhadores com data 
de nascimento entre janeiro e 
abril já poderão fazer o saque 
em espécie do FGTS e os be-
neficiários nascidos de janeiro 
a setembro poderão sacar em 
dinheiro o Auxílio Emergencial. 
Ao todo, 770 agências vão 
prestar esses atendimentos em 
todo o país.

Em Rio Preto as agências 
abertas são da rua Marechal 
Deodoro da Fonseca, 2739, 
no centro, e na avenida Miras-
solândia, 1735, no Conjunto 
Habitacional Costa do Sol.

Das 164 agências que abri-
rão no estado, 73 unidades 
estão localizadas na Região 
Metropolitana de São Paulo, 

sendo 36 na Capital.
O banco reforça que todas 

as pessoas que procurarem 
atendimento durante o funcio-
namento das agências serão 
atendidas e que não é preciso 
chegar antes do horário de 
abertura.

Auxílio Emergencial: A par-
tir deste sábado, 4 milhões 
de beneficiários nascidos em 
setembro poderão sacar o 
benefício nas máquinas de 
autoatendimento, nas unidades 
lotéricas e nos correspondentes 
CAIXA Aqui, além de transferir 
valores para contas da CAIXA 
ou de outros bancos, de acordo 
com o Ciclo 1 do calendário de 
pagamentos.  

Os ciclos de crédito em 
conta e saques em espécie 
seguem até dezembro para o 
pagamento das cinco parcelas 
definidas pelo Governo Federal 
para o público do CadÚnico e 
para quem se cadastrou pelo 
App CAIXA | Auxílio Emergencial 
ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

Nesta sexta (4), a CAIXA cre-
dita os valores correspondentes 

Da REPORTAGEM ao Ciclo 2 do Auxílio Emergen-
cial na conta Poupança Social 
Digital de 4,1 milhões de be-
neficiários nascidos em março 
e, na próxima quarta-feira (9), 
mais 3,9 milhões de pessoas 
com data de nascimento em 
abril receberão o crédito. O 
calendário de crédito em conta 
digital deste ciclo vai até o fim 
de setembro:

Saque Emergencial do FGTS 
- Também a partir deste sábado 
(5), os trabalhadores nascidos 
em abril que tiveram o crédito 
do Saque Emergencial do FGTS 
e que não movimentaram a 
conta Poupança Social Digital 
ou que tenham saldo remanes-
cente já poderão sacar o bene-
fício em dinheiro ou transferir 
os valores.

Já na próxima terça-feira 
(08), a CAIXA credita o Saque 
Emergencial do FGTS para os 
trabalhadores nascidos em 
outubro. Nessa etapa, o valor 
estará disponível para cerca de 
cinco milhões de trabalhado-
res, no montante de aproxima-
damente R$ 3,2 bilhões.CEF abre duas agências hoje em Rio Preto para atendimento público

Cláudio LAHOS
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Comércio em geral 
já pode abrir hoje

Com a reclassificação 
de Rio Preto para a fase 
Amarela do Plano São Paulo 
os estabelecimentos comer-
ciais e serviços poderão ficar 
abertos por 8 horas diárias 
já a partir deste sábado (5).

Nesta nova etapa que a 
cidade chegou dois setores 
retomaram suas ativida-
des: Academias e Salões 
de Beleza e Barbearias e 
um poderá passar a ter 
atendimento presencial não 
somente mais delivery e 
drive-thru que é o setor 
de Bares, Restaurantes e 
Similares.

O decreto regrando o 
funcionamento de todos 
os setores será publicado 
neste sábado o Diário Oficial 
(Jornal DHoje) – contendo 
também um protocolo geral 
e 14 protocolos sanitários.

Segundo Mirian Wowk, 
gerente da Vigilância Sa-
nitária, afirmou que para 
poder funcionar com o novo 
regramento os estabeleci-
mentos terão que cumprir 
integralmente os protocolos.

Os demais setores que já 
estavam funcionando na fase 
Laranja: Comércio em Geral, 

Serviços e Shoppings voltaram 
a funcionar de segunda a sá-
bado com 8 horas diárias de 
funcionamento. A capacidade 
destes estabelecimentos ago-
ra passa a ser de 40% e não 
mais 20.

Horários:

Comércio de rua: das 9 
às 17 horas – de segunda a 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Salões correm para atender protocolos

Com a chegada de Rio 
Preto a fase Amarela do Plano 
São Paulo de flexibilização da 
econômica, donos de Salões 
de Beleza e Barbearias co-
meçaram na tarde de ontem 
a preparação para retomar o 
atendimento presencial a partir 
deste sábado.

Nesta fase estes estabele-
cimentos poderão funcionar no 
máximo 8 horas por dia e com 
capacidade de lotação limitada 
de 40%.  E adoção dos proto-
colos definidos pelo governo 
do Estado e complementando 
pela prefeitura.

Segundo Augusto Garcia, 
sócio-proprietário, do Cia de 
Beleza Augusto Garcia, a setor 
deles foi um dos mais afetados 

Sérgio SAMPAIO por conta da proibição imposta 
pela quarentena – a reabertura 
estava sendo esperada com 
ansiedade por todos.

Preparativos – Os prepa-
rativos já começaram no salão 
com os cuidados de higiene e 
biosegurança necessários para 
atender os clientes de forma 
segura. Ele salienta que está 
sendo a higienização no local, a 
colocação de tapetes sanitizan-
tes na porta de entrada, limpeza 
das cadeiras depois de cada 
uso, disponibilização sabonete 
líquido e papel toalha – e que 
todos os colaboradores irão 
utilizar máscaras e viseiras.

“Precisamos garantir o sus-
tento de nossa família, funcio-
nários e colaborados, e com hi-
giene e segurança conseguimos 
fazer”, finalizou Garcia.

Edinho e Bolçone 
confirmam aliança

O prefeito Edinho Araú-
jo (MDB) e o ex-deputa-
do estadual Orlando (DEM) 
anunciaram que vão se co-
locar a disposição dos seus 
respectivos partidos como 
pré-candidatos a prefeito e 
vice para as eleições de Rio 
Preto deste ano.  Colocando 
a decisão final nas mãos dos 
partidos que os apoiam para 
ratificar os nomes em suas 
convenções que acontecem 
nos próximos dias.

Em nota os dois políticos 
dizem entender que Rio Preto, 
vive um momento de desen-
volvimento e conquistas, ape-
sar os pandemia da Covid-19. 
E que estas conquistas impac-

tam positivamente no presen-
te e no futuro dos moradores 
da cidade.

Outro trecho eles salien-
tam: “Nossa experiência ad-
ministrativa e o nosso currí-
culo político nos credenciam 
como pré-candidatos para 
oferecer aos rio-pretenses 
uma opção clara em favor do 
desenvolvimento, da saúde, 
da educação e da qualidade 
de vida. Outros setores re-
ceberão atenção especial: a 
área social e o desenvolvimen-
to do Parque Tecnológico”.

As convenções do MDB 
e DEM acontecem nos dias 
12 e 14 setembro respecti-
vamente.

Além de Edinho outros 11 
pré-candidatos estão na dis-

Sérgio SAMPAIO

Tenham juízo…  
O governo Edinho Araújo (MDB, foto) atingiu a sonhada 

fase amarela, que flexibiliza a reabertura de academias, salões 
de beleza, barbearias, bares e restaurantes. É lógico que os 
donos são obrigados a adotar medidas de segurança para 
evitar a propagação do vírus. Aí que entra a consciência dos 
profissionais e também a colaboração de cada frequentador 
desses estabelecimentos. Avançar da fase laranja para a 
amarela tem de ser comemorado, porém, sem colaboração de 
todos, regredir pode ser até mais rápido. Festas, churrascos, 
encontros para tomar cerveja, tudo que gera aglomerações, 
continuam. Regredir de fase é ruim e para vermelha seria o 
caos. Que todos tenham juízo...

Comemora
Zé da Academia (Patriota) 

comemorou a progressão de 
Rio Preto para a fase amare-
la. O vereador, que tem uma 
academia, disse que ficou 
com a atividade suspensa 
por mais de cinco meses, pe-
ríodo em que acumulou uma 
dívida de R$ 12 mil. “Fora as 
despesas pessoais por cau-
sa da perda de renda”, diz. 
O vereador informou ainda 
que o setor já vinha sofren-
do impacto negativo desde 
o ano passado, portanto, a 
pandemia do vírus agravou a 
situação. A cidade tem cerca 
de 250 academias. “Umas 
20 fecharam em definitivo”, 
lamentou.

Capengando
Sobre a redução do número de pré-candidatos (eram quinze) 

na disputa pela Prefeitura, Paulo Pauléra (PP) prevê que umas 
dez deverão permanecer. “Mas é difícil dizer”, frisa. Edinho Araújo 
(MDB), Coronel Helena (Republicanos), Rogério Vinicius (DC), 
Carlos Arnaldo (PDT), Filipe Marchesoni (Novo), Paulo Bassan 
(PRTB), Renato Pupo (PSDB), Carlos Alexandre (PCdoB), Marco 
Rillo (PSOL), Marco Casale (PSL) e Celi Regina da Cruz (PT). 
Agora, sem declinar nomes, informação de bastidor revela que 
três pré-candidaturas estão capengando por falta de alianças 
e também de recursos financeiros. Quando terminar as con-
venções em 16 de setembro, vai aparecer quem está blefando.

Fechado
O morubixaba do DC, 

Adilson Feliciano, diz que 
o acerto com o PMN foi 
chancelado (?). O PMN, diz 
ele, chega para reforçar a 
pré-candidatura a prefeito 
de Rogério Vinicius e da vice 
Valquíria Faganelli, ambos 
do DC. A aliança, diz Feli-
ciano, também beneficiará 
a chapa a vereador do PMN. 
Ele acredita que hoje a pré-
-candidatura do seu partido 
aparece em segundo lugar 
nas pesquisas de intenção 
de voto. “Só está atrás 
do Edinho (prefeito Edinho 
Araújo, MDB)”, diz. “A nossa 
candidatura será um divisor 
de água”, prevê.

Acenando
Apesar de o pré-candi-

dato a prefeito Renato Pupo 
negar com veemência, exis-
te tratativa de que o PSDB 
poderá se aliar ao MDB para 
apoiar a pré-candidatura à 
reeleição de Edinho Araújo. 
“Existem conversas, mas é 
para agregar outros partidos 
ao nosso grupo”, justifica 
Pupo. Mesmo tendo Pupo 
como pré-candidato, en-
tretanto, tucanos estariam 
acenando para fechar um 
acordo com o MDB. A de-
cisão cabal, para pôr um 
fim ao imbróglio, portanto, 
caberia à executiva emede-
bista. Como o prazo é curto, 
a novela não será mexicana.

Sem aliança
Enquanto um grupo de 

pré-candidatos a prefeito 
está se desdobrando para 
fazer alianças com o objetivo 
de reforçar suas campa-
nhas, Filipe Marchesoni foi 
enfático de que o partido 
Novo não tem como meta 
esse tido de acordo. “O 
Novo não faz aliança”, frisou 
o pré-candidato. O partido, 
inclusive, só terá sete can-
didatos a vereador, únicos 
aprovados num tipo de ves-
tibular realizado para avaliar 
o conhecimento de cada 
postulante. A convenção 
do Novo para oficializar as 
pré-candidaturas acontece 
no próximo domingo.

DC/PMN
O DC vai firmar aliança 

com o PMN para disputar as 
eleições majoritárias. O pre-
sidente do PMN, empresário 
Antônio Pereira, o Cebolão, 
disse que por enquanto 
não renunciou ainda à sua 
pré-candidatura a prefeito. 
Segundo ele, será decidido 
na convenção do partido, 
dia 13, quando acontece 
uma avaliação para saber se 
ele ou Rogério Vinicius (DC) 
será o candidato a prefeito. 
“O mais bem avaliado será 
o candidato”, diz Pereira. 
Em relação a chapa de pré-
-candidatos a vereador do 
PMN, Pereira diz que terá 10 
candidatos.

Mais uma
A diretoria partidária do 

PT decidiu que o partido 
vai lançar chapa pura para 
disputar as eleições majori-
tárias, portanto, a pré-can-
didata a prefeita Celi Regina 
da Cruz terá como vice um 
membro do próprio partido. 
O nome do vice só será 
divulgado na convenção do 
partido marcada para 13 de 
agosto. Se é superstição ou 
não, a data coincide com o 
número do PT, o 13. Sobre 
a chapa de pré-candidatos 
a vereador, a assessoria de 
imprensa do partido infor-
mou ainda que o número de 
postulantes será conhecido 
na convenção.

PLANO SÃO PAULO

Cláudio LAHOS

Comércio em geral começa funcionar hoje durante 8 horas 

sábado – (domingos e feriados 
fechado);

Shoppings: das 12 às 20 
horas – de segunda a sábado – 
(domingos e feriados fechado);

Serviços: das 8 às 16 
horas – de segunda a sábado – 
(domingos e feriados fechado);

Salões de Beleza e Bar-

bearias: das 10 às 18 horas 
– de segunda a sábado (do-
mingos e feriados fechado);

Academias – das 6 às 10 
horas e das 17 às 21 horas – 
diariamente; e

Restaurantes, Bares e 
Similares: das 7 às 9 horas 
e das 11 às 17 horas – dia-
riamente.

Dono de salão organizando protocolo sanitário ontem 
para reabrir

Cláudio LAHOS

Acirp e Sincomércio comemoram

O Sincomércio (Sindicato 
do Comércio Varejista de Rio 
Preto) e a Acirp (Associação 
Comercial e Empresarial de 
Rio Preto) comemoraram a 
chegada da cidade a fase 
Amarela do Plano São Paulo 
de retomada da economia no 

Estado de São Paulo.
Segundo Ricardo Arroyo, 

presidente do Sincomércio, 
a ampliação dos dias e ho-
rário de funcionamento do 
comércio é importante para 
os comerciantes possam se 
reorganizar e colocar as con-
tas em dia. Ele salienta que 
com o horário e dias redu-

zindo muitos estavam tendo 
prejuízo. “Esperamos muito 
tempo para ir para o Amarelo” 
salientou Arroyo.

Para o presidente da Acirp, 
Kelvin Kaiser, o avanço é um 
fôlego extra para o setor pro-
dutivo, que está no limite da 
resistência para continuar a 
gerar emprego e renda para 

toda a população. “Avança-
mos, e temos que continuar 
seguindo rigorosamente os 
protocolos, mantendo dis-
tanciamento, evitando aglo-
merações, usando máscara 
e mantendo a população 
informada sobre as medidas 
que precisam ser adotadas”, 
salientou Kaiser.

Sérgio SAMPAIO

DOBRADINHA

puta são eles: Coronel Helena 
(Republicanos), Paulo Bassan 
(PRTB), Renato Pupo (PSDB), 
Celi Regina (PT), Rogério 
Vinícius (DC), Marco Casale 
(PSL), Kawell Lott (Podemos), 

Paulo Neto (PSC), Marco Rillo 
(Psol), Antônio Pereira (PMN) 
e Carlos Alexandre (PC do B). 
E um candidato já confirmado 
pela convenção partidária Car-
los de Arnaldo (PDT).

Edinho e Bolçone anunciam dobradinha 
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ILKA CENTOLA FINIMUNDI- Falecida 
no dia 16/10/2018, aos 91 anos de idade. 
Era viúva de Nelson Finimundi. Deixa os 
fi lhos: Anira Isabel, Ivan, Marcio, Nelson 
Junior (falecido).  Sepultamento em 
16/10/2018, às 17h30 saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

MARIA APARECIDA LAZZARINI MAR-
TINS- Falecida no dia 16/10/2018, aos 86 
anos de idade.  Era casada com Walter 
Martins. Deixa os fi lhos: Maria Inês, Walter 
Filho. Sepultamento em 17/10/2018, às 
10h30 saindo seu féretro do velório São 
João Batista para o cemitério São João 
Batista.

CARLOS ONOFRE SALGADO DE OLI-
VEIRA- Falecido no dia 16/10/2018, aos 
59 anos de idade. Era casado com Maria 
da Gloria Souza de Oliveira. Sepultamento 
em 17/10/2018, às 16h saindo seu féretro 
do velório Ercilia para o cemitério da 
Ressurreição.

SEBASTIANA MARIA GOMES DA 
SILVA- Falecida no dia 16/10/2018, aos 

  FALECIMENTOS

82 anos de idade. Era viúva de Manoel 
Ferreira da Silva. Deixa os fi lhos: Laercio, 
Laerte, Lenira, Lenita. Sepultamento em 
17/10/2018, às 17h saindo seu féretro do 
velório São João Batista para o cemitério 
São João Batista.

MARIANA PAIÃO DE OLIVEIRA- Fale-
cida no dia 17/10/2018, aos 85  anos de 
idade. Era viúva de Acacio de Oliveira. 
Deixa os fi lhos: Fatima Virginia, Edson (fa-
lecido). Sepultamento em 17/10/2018, às 
16h saindo seu féretro do velório São João 
Batista para o cemitério São João Batista.

LAUDELINA DA SILVA MELO- Falecida 
no dia 17/10/2018, aos 87 anos de idade. 
Era viúva de Antonio Morais de Melo. Deixa 
os fi lhos: Cleusa, Alba, Carlos. Sepulta-
mento em 18/10/2018, às 08h saindo seu 
féretro do velório Jardim da Paz para o 
cemitério Parque Jardim da Paz.

FALECEU O SR. SEVERINO DAMIÃO 
RODRIGUES, COM 89 ANOS DE IDADE, ERA 

VIUVO DA SRA. CARLINDA CONCEI-
ÇÃO RODRIGUES, DEIXA OS FILHOS 

LUZINETE,PEDRO,SEVERINA,DEI-

108 mil veículos na BR durante o feriado

O feriado prolongado do Dia 
da Independência não deve 
elevar muito a circulação de 
veículos pela trecho paulista 
da BR 153, que corta a região 
de Rio Preto, de acordo com a 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
e a concessionária Tranbrasilia-
na, que administra a estrada.

São esperados aproxima-
damente 108 mil veículos  nos 
quatro dias de feriado. Em dias 
normais média é de 28 mil ve-
ículos transitando pela rodovia.

Já está em andamento 
a chamada Operação Inde-
pendência, que intensifica a 
fiscalização na região de Rio 
Preto, trecho que compreende 
as cidades de Icém e Ubarana.

O feriado do Dia da Inde-
pendência cai na segunda-fei-
ra. De acordo com a PRF, neste 
caso especificamente entre 
a sexta-feira e segunda-feira, 
historicamente há um aumento 
relevante do fluxo de veículos e 
de ônibus de passageiros nas 

rodovias federais, fatores que 
contribuem para o aumento da 
violência no trânsito.

“Considerando monitora-
mento do fluxo na rodovia, nos 
feriados que antecederam o 7 
de setembro e que vieram no 
advento da pandemia, obser-
vamos que não, a expectativa 
de aumento de fluxodurante o 
feriado, assim como não houve 
nos outros feriados.”, afirmou 
da Flávio Catarucci, da asses-
soria de Imprensa da PRF.

Em nota, a PRF informa que 
as ações de fiscalização serão 
intensificadas entre esta sexta-
-feira (3) até o final da segun-
da-feira (7). A operação inclui 
monitoramento dos indicado-
res de esforços, criminalidade 
e acidentalidade, também o 
direcionamento de efetivo no 
policiamento ostensivo pre-
ventivo em locais e horários de 
maior incidência de acidentes 
graves e de criminalidade, de 
acordo com as estatísticas. 
A operação tem como objeti-
vo garantir aos usuários das 
rodovias federais segurança, 
conforto e fluidez do trânsito.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

OPERAÇÃO

Cláudio LAHOS

Estimativa da PRF é 
aumento relativamente 
menor que anos anteriores

Comando da PF em Jales tem novo delegado

Jackson Gonçalves é o novo 
chefe da Delegacia de Polícia 
Federal em Jales. Ele já está 
no comando da unidade da 
PF desde o início do mês e 
vai comandar as investigações 
federais em 44 municípios no 
interior paulista. 

A unidade da PF em Jales 
está estrategicamente ins-
talada nas proximidades das 
divisas de São Paulo com Mato 
Grrsso do SulM e Minas Gerais 
e tem grande relevância nas 
ações de inteligência da PF. O 
novo chefe integrava os qua-
dros da PF em Ribeirão Preto/
SP onde já atuou em diversas 
operações policiais. 

Considerando a experiência 
do novo chefe e a importância 
da unidade policial, ele foi con-
vidado para comandar a PF em 
Jales em substituição ao DPF 
Cristiano Pádua da Silva, que 
assumiu a chefia da PF em São 

José do Rio Preto/SP. 
De acordo com o novo 

chefe, A PF deve continuar as 
ações de investigação em cur-
so e intensificar o combate ao 
tráfico de drogas, contrabando, 
corrupção e lavagem de dinhei-

ro na região. Com a proximi-
dade das eleições municipais, 
a PF já prepara o efetivo para 
atuar no combate aos crimes 
eleitorais com o objetivo de ga-
rantir a lisura no pleito eleitoral 
que se aproxima.

Da REPORTAGEM

Delegado Jackson Gonçalves é o novo chefe da  PF em Jales

Divulgação

TROCA 

Polícia Ambiental recupera 40 
cabeças de gado furtadas

Polícia Ambiental prendeu 
dois homens após serem fla-
grados com cabeças de gado 
furtadas, em Cedral, na tarde 
desta quinta-feira (3).

Os policiais faziam patrulha-
mento de rotina, quando avis-
taram os animais e decidiram 
abordar o dono da proprieda-
de rural e o funcionário. Eles 
não conseguiram comprovar a 
origem das cabeças de gado 
e disseram aos policiais que 
pagaram valores que não con-
dizem com o de mercado.

Suspeitando da origem dos 
animais, os policiais ambientais 
fizeram fotos, compartilharam 
grupos de polícia e descobriram 
que as cabeças de gado haviam 
sido furtadas em Palestina, na 
semana passada.

A Polícia Civil da cidade 
entrou em contato com o ver-
dadeiro dono dos animais que 

foi até à propriedade rural e 
reconheceu as 11 cabeças de 
gado.

O proprietário e o funcioná-
rio foram presos por receptação 
e encaminhado à delegacia de 

Cedral. Ambos permanecem à 
disposição da Justiça. Além dos 
animais furtados em Palestina, 
no local havia outras 29 cabe-
ças de gado sem procedência. 
A polícia tenta encontrar o dono.

Tatiana PIRES

DOIS PRESOS

Gado furtado foi recuperado pela Polícia Ambiental

Divulgação

Armado, ex-sogro 
ameaça e expulsa 

marceneiro de casa

Um marceneiro de 32 
anos procurou a Polícia Civil 
de Rio Preto, na noite desta 
quinta-feira (3) para denun-
ciar que foi ameaçado de 
morte por seu ex-sogro. O 
caso aconteceu no bairro 
Jardim Maria Lúcia.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, ele estava em 
casa, quando o ex-sogro che-
gou, armado com um revólver. 
Ele contou que foi agredido 

com um tapa na cara e socos. 
O agressor ainda o ameaçou, 
dizendo que se ele “não sa-
ísse da casa, iria lhe agredir 
mais”.

As agressões e ameaças 
foram presenciadas pela ex-
-mulher da vítima. Ele foi 
orientado sobre o prazo de 
seis meses para fazer a re-
presentação criminal.

Registrado como lesão 
corporal e ameaça, o caso 
será investigado pelo 4° Dis-
trito Policial.

Tatiana PIRES

DEU B.O.

Idosos pedem medida 
protetiva contra filho

Uma aposentada de 73 
anos e o seu marido, um 
corretor de imóveis de 72 
anos, procuraram a Polícia 
Civil de Rio Preto, na noite 
desta quinta-feira (3) para 
denunciar que estão sendo 
vítimas de ameaça do próprio 
filho.

Segundo o boletim de 
ocorrência, o filho do casal, 
de 45 anos, é usuário de 
drogas e, com frequência, 
ameaça matar os pais. A 
aposentada contou que o 
filho está desempregado e 
para alimentar seu vício pede 

dinheiro emprestado a eles. 
Quando o casal se recusa 
a ajudar financeiramente, o 
filho fica revoltado, ofende-os 
e diz que irá matá-los com 
uma arma de fogo.

A idosa disse que já re-
gistrou outros boletins de 
ocorrência, mas dessa vez, 
temendo por sua vida e a 
do marido, decidiu solicitar 
medida protetiva para que o 
filho não se aproxime deles. 
Ela foi orientada a compare-
cer na Delegacia de Defesa 
da Mulher (DDM) e também 
sobre o prazo de seis meses, 
caso decida representar cri-
minalmente contra o filho.

Tatiana PIRES

EM FAMÍLIA
Cláudio LAHOS

Caso foi registrado no Plantão Policial

GUARDA

Mãe chama Patrulha Maria 
da Penha e filha é presa

Uma mulher de 32 anos foi 
presa no final da noite desta 
quinta-feira (3) ao descumprir 
a medida protetiva, expedida 
pela Justiça, que a impede 
de se aproximar de sua mãe, 
uma dona de casa de 60 
anos. A mulher tentou entrar 
na casa da idosa, no Jardim 
Urano, em Rio Preto.

De acordo com informa-
ções do boletim de ocorrên-
cia, a vítima é assistida pela 
“Patrulha Maria da Penha”, da 
Guarda Civil Municipal (GCM), 
que assiste vítimas de violên-
cia doméstica que possui me-
dida protetiva. A idosa acionou 
a GCM, que ao chegar à casa 
a mulher já não estava mais 
em frente. Os guardas, a partir 

da descrição das roupas que 
ela usava, iniciaram uma ron-
da para localizá-la.

Em determinado momen-
to, ao retornarem à residên-
cia da idosa, encontraram a 
mulher na calçada. Ao perce-
ber que seria abordada, ela 
passou a dar justificativas de 
sua presença ali, dizendo que 
“estava na casa da vizinha 
bebendo água”.

Mãe e filha foram condu-
zidas à Central de Flagrantes. 
A vítima pediu que fossem 
tomadas medidas cabíveis 
em razão do histórico de 
agressões sofridas. Essa não 
é a primeira vez que a mulher 
descumpre a medida proteti-
va. Ela foi presa em flagrante, 
permanecendo à disposição 
da Justiça.

Tatiana PIRES

GCM foi chamada pela mãe e prendeu a filha
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Atividades ajudam evitar depressão infantil; 
Capsi atende média de 185 crianças por mês

Com as aulas suspensas 
desde o início da pandemia, 
muitas crianças perderam o 
contato diário com seus cole-
gas. Além disso, a quarentena 
limitou as opções de lazer e os 
pequenos passam o dia dentro 
de casa. Tais fatores podem 
acaba gerando consequências 
psicológicas, como a depres-
são infantil.

Em Rio Preto, as três uni-
dades da Capsi (Centro de 
Atenção de Psicossocial In-
fantil), que atendem crianças 
com transtornos psicológicos 
e mentais, já realizaram 2.781 
atendimentos desde o mês 
de março, quando começou 
a pandemia, com uma média 
185 pacientes por mês. 

“Em pacientes com casos 
mais instáveis houve piora, 
com algumas crianças rela-
tando medos. Acredito que a 
ausência da escola seja preju-
dicial, pois o local é uma rede 
de proteção, onde a criança 
se sente segura”, afirmou a 
psicóloga CAPSI Sul (Centro 

de Atenção de Psicossocial 
Infantil), Nágila Batista Lúcio 
Santos, 

O filho Arthur, 10 anos 
não apresenta sinais de de-
pressão mas a mãe Lucilene 
Pires Mendonça relatou que 
ele ficou mais desmotivado 
com os estudos após a pan-
demia. “Ele continua tendo 
aulas online, mas não é mais 

dimento escolar entre outros. 
Mas existem também ou-

tros sintomas, como: cefaleia, 
dores abdominais, diarreia, 
falta de apetite ou apetite exa-
gerado, insônia, irritabilidade, 
agressividade ou passividade 
exagerada, choro sem razão 
aparente, dificuldades cogniti-
vas, comportamento antisso-
cial, indisciplina além de ideias 
ou comportamentos suicidas. 

“Se para nós adultos essa 
situação toda já é ruim, para 
crianças acaba sendo prejudi-
cial também. Ela pode acabar 
também perdendo o sono ou 
voltar a fazer xixi na cama”, 
afirmou Nágila Santos 

Para ela, os pais podem 
minimizar os efeitos do isola-
mento social mantendo uma 
rotina para as crianças. “Tem 
que ter um horário para acor-
dar, tomar café, estudar, etc. 
É importante que ela entenda 
que não está de férias. Uma 
atividade diferente de vez em 
quando é legal também, mas 
os pais não precisam se sentir 
na obrigação de criar algo novo 
toda vez”, explicou.

Vinicius LIMA

o mesmo interesse. Ele agora 
dá mais trabalho para acordar. 
Como não tem irmãos, ele fica 
mais vendo vídeos e filmes”, 
comentou.

Os sintomas mais comuns 
da depressão infantil são: 
transtorno de déficit de aten-
ção e hiperatividade, baixa 
autoestima, tristeza, medo, 
distúrbios do sono e baixo ren-

Pacientes recuperados somam 88% dos contaminados com Covid

30 minutos de caminhada 
por dia , saúde total para 

o corpo e mente 

Existem inúmeros estudos mostrando a importância para a 
saúde de se praticar pelo menos 30 minutos de atividade física 
diariamente.

Muitos estudos, como este da universidades de Harvard, 
nos Estados Unidos, mostram como a caminhada é capaz de 
reduzir o risco de doenças crônicas e melhorar a qualidade de 
vida das pessoas.

O que torna esse um dos melhores exercícios a sua saúde 
é o fato de que é ideal tanto para o seu coração quanto para 
suas articulações, já que não causa grandes impactos. Além 
disso, a caminhada não exige mais que um tênis razoável e um 
pouco de disposição.

 São muitos os benefícios da caminhada para melhoria 
geral da circulação e do funcionamento do intestino, controle 
do colesterol, perda de peso, redução dos riscos trazidos pelo 
diabetes, aumento da qualidade do sono, alívio da depressão e 
diminuição do estresse e da ansiedade.

Emagrece 
Dá para eliminar até 150 calorias ao sair pra dar uma voltinha 

de 30 minutos no quarteirão. É que o corpo em movimento eleva 
a temperatura interna e acelera o metabolismo.

Stress 
Caminhar tem efeito calmante e isso vale tanto para quem 

gosta de andar no parque quanto pela cidade. Para potencializar 
a sensação de tranquilidade, coloque músicas que tenham sons 
que te deixem relaxado e calmo ao ouvir .

Pressão alta 
Um estudo realizado pelo Instituto Coreano de Ciências do 

Esporte, em Seul, na Coreia, descobriu que 40 minutos de 
caminhada por dia reduziram os níveis de pressão arterial em 
pessoas com hipertensão. Aquelas que decidiram realizar essa 
atividade registraram uma queda de 5 pontos na pressão arte-
rial, enquanto as pessoas que decidiram fazer 4 caminhadas 
separadamente, por volta de 10 minutos cada, observaram 
uma queda de 3 pontos. Ou seja: mesmo quando fracionada, 
a caminhada traz grandes benefícios à saúde.

Diabetes 
Um estudo publicado em 2012 por pesquisadores do Pen-

nington Biomedical Research Center, nos EUA, sugere que 
caminhar dando 3.000 a 7.500 passos por dia pode ser eficaz 
para o tratamento ou a prevenção da diabetes do tipo 2. Em 
outras palavras, caminhar reduz os níveis de açúcar no sangue, 
e, consequentemente, o risco de diabetes.

Vitamina D 
A falta de vitamina D está intimamente relacionada a ossos 

frágeis, fraturas e à dificuldade para andar. Uma maneira eficaz 
de obter o suficiente dessa vitamina é caminhar de 15 a 30 
minutos por dia em ambientes abertos. Desta forma, você cria 
um escudo forte contra o câncer, esclerose múltipla e diabetes. 
Não se esqueça de passar protetor solar!

Melhora criatividade 
Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de 

Stanford, nos EUA, revelou que a criatividade de uma pessoa 
aumenta durante a caminhada ou a corrida. Muitos executivos, 
publicitários e pessoas que, de alguma forma, trabalham usando 
a criatividade, relatam ter grandes insghts enquanto correm ou 
fazem caminhadas.

Reverte o envelhecimento 
Uma pesquisa de longa duração publicada no American 

College of Sports Medicine sobre a ligação entre caminhar e o 
envelhecimento mostrou que essa é uma das formas mais efica-
zes para prevenir a perda de mobilidade, que é frequentemente 
seguida pelo aumento da idade. Além disso, pesquisadores da 
Universidade de McMaster, em Ontário, Canadá, descobriram 
que o exercício não apenas mantém a pele mais firme, mas 
também reverte o processo de envelhecimento. 

Como podem ver a caminhada só trás benéficos ao corpo e 
a mente, precisamos voltar a simplicidade do andar dos tempos 
primórdios e deixar de ficar só sentado no conforto dos sofás 
cada dia mais adaptados para tanto bem estar que esquecemos 
o quanto este tanto exagerado de conforto faz mal a nossa saúde! 

Caminhar é para uma vida longa com menos medicamentos 
e mais disposição.

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

@silviabatistafisiodancer
@low_carboficiall
@espacoanaJoaosaude

saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
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Índice de recuperados 
sobe e chega a 88%

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto atualizou os dados 
de Covid-19 no município nes-
ta sexta-feira (4). Foram 363 
novos casos confirmados, 
totalizando 17.964. Dentre 
esses casos, 1.988 foram 
registrados em profissionais 
da saúde. A cidade também 
confirmou 1.110 pacientes 
recuperados, sendo 15.765 
curados desde o início da 
pandemia. O aumento fez 
com que a proporção de re-
cuperados subisse de 83% 
para 88%.

O município ainda registrou 
11 óbitos nesta sexta-feira. No 
total, são 459 mortes, com a 
taxa de letalidade em 2,5%. 
O coeficiente de incidência é 
3.899 casos a cada 100 mil 
habitantes. Com relação aos 
casos de síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), são 343 
pacientes internados, sendo 
122 na UTI e 221 na enfer-
maria. Dentre os confirmados 
com coronavírus, são 208 
internados, com 101 na UTI 
e 107 na enfermaria.

O secretário da saúde, Al-

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Lucilene desenvolve atividades para ocupar o filho 
Arthur em casa

Florada de Ipês colore cidade
Apesar da seca do inverno 

tirar um pouco o verde das 
folhas, as ruas de Rio Preto 
ganham a beleza do colorido 
dos ipês.  De acordo com o úl-
timo inventário de arborização 
publicado em junho, a cidade 
possui em suas calçadas 2% 
de ipês em relação ao total de 
árvores estimado em 660 mil 
unidades de aproximadamente 
100 espécies.

Destes, 0,86% do ipê-bran-
co, 0,64% do ipê-amarelo e 
0,57% do ipê-roxo ou rosa. 
Ao todo, numericamente, são 
aproximadamente 13.200 ipês 
em vias públicas, sendo 5676 
de ipê-branco, 4224 do ipê-
-amarelo e 3762 do ipê-roxo 
ou rosa.

A estimativa, entretanto, de 
acordo com o agrônomo Otton 
Arruda, da Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente e Urbanismo 
e chefe do Viveiro Municipal, 
é que o número de ipês na 
cidade seja muito maior.

Da REDAÇÃO “Neste inventário, foi possí-
vel contabilizar apenas os ipês 
presentes em vias públicas, 
nas calçadas. Porém, por se-
rem árvores de grande porte é 
muito comum que elas estejam 
plantadas em outras áreas como 
parques, canteiros, praças, em 
maior quantidade. Por ser nativa 
também é comum em quintais, 
chácaras, matas e reservas”, 
afirma.

No ano de 2019, o Viveiro 
Municipal doou 2.011 mudas 
de ipês variados. Ao longo de  
2020, antes da pandemia, 
foram doadas até o momento,  
518 mudas da espécie.

Sobre o Ipê - A típica árvore 
de ipê é a denominação de uma 
grande variedade de espécies 
do gênero Tabebuia e Handro-
anthus, sinônimos e ambos da 
família Bignoniaceae. São mais 
de 100 espécies distribuídas por 
todo o território das Américas.

Os ipês florescem entre 
junho e novembro, começando 
pela cor roxa e rosa, depois o 
amarelo e por último o branco. 

denis Borim, voltou a falar que 
a média móvel de casos de Co-
vid-19 está em descendência. 
“Na quinta-feira tivemos uma 
média móvel de 131 casos. 
No início de agosto tínhamos 
290 casos. Isso é indiscutivel-
mente uma queda do número 

de casos. A gente espera que 
daqui a 20 dias, se o pessoal 
obedecer essa flexibilização de 
maneira correta, poderemos 
reduzir muito o número de 
internados”, comentou.

Um dos principais hospitais 
de Rio Preto no atendimento 

a pacientes com Covid-19, 
a Santa Casa está com 75% 
dos leitos de UTI ocupados, 
com 36 pacientes. No Hospi-
tal de Base, que atende toda 
a região, são 222 pacientes 
internados, sendo 113 na UTI 
e 109 na enfermaria.

Florada de Ipês colore ruas e calçadas de Rio Preto

Cláudio LAHOS
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PAPAI NOEL JÁ MANDOU AVISAR QUE ESTE ANO É CADA UM POR SI. ELE FAZ 
PARTE DO GRUPO DE RISCO E NÃO VAI SE ARRISCAR. Sorria, beba muita água 

e seja feliz! 
O MÉDICO IVAN Rollemberg 

Filho, Tereza Scandiuzzi e Mar-
celo Junqueira Franco são os 
aniversariantes deste sábado, 
dia 05 de setembro. Parabéns!

ILUSIONISTA. Edinho Araú-
jo, se reeleito nas eleições de 
novembro, se tornara o prefei-
to com mais tempo no cargo 
desde a sua fundação em 19 
de março de 1852, por João 
Bernardino de Seixas Ribeiro, 
considerado o fundador da 
cidade.

O MÉDICO rio-pretense Be-
tinho Matarazzo Ribeiro Silva, 
que atualmente reside em São 
Paulo, assumiu idade nova on-
tem, ao lado da esposa e fi lhos.

O PLAZA SHOPPING realiza 
neste sábado, a partir das 13h, 
uma mega live de vendas com 
dezenas de produtos e des-
contos inacreditáveis de até 
70%! Assim será a 1ª edição 
da liquidação Fast Plaza Digi-
tal, com transmissão ao vivo 
pela página do shopping no 
Facebook  www.facebook.com/
plazaavenida). Durante a live, 
apresentada em formato talk 
show, várias lojas e restauran-
tes irão apresentar promoções 
exclusivas e imperdíveis que 
serão válidas até às 22h do 
sábado.

ELOY GONÇALVES Junior 
manda avisar que neste domin-
go, dia 06, a partir das 11 horas 
da manhã, acontecerá grande 
Leilão em prol a Paróquia Se-
nhor Bom Jesus. O evento será 
realizado pelo Aprazível Casa 
de Leilões, no trevo da cidade 
de Monte Aprazível, com trans-
missão ao vivo pela internet.

LARANJA MADURA. Rio 
Preto cansou de ser semente e 
como, em tempo de pandemia 
tudo se transforma, “Amarelou” 
e o Sol raiou, após 96 dias na 
laranja, avançou para a fase 
amarela.

 CAPRICHOSO. Tem vere-
ador que já está terminando o 
mandato e ainda não aprendeu 
que não pode legislar matéria 
fi nanceira.

 RUBINHO GOUVEIA, julga-
dor de rodeios, esteve na “Live” 
de um dos maiores Rodeios 
de Touros do País, que é o da 
cidade de Rio Verde. Rubinho 
já participou nesta pandemia 
de várias Lives, das Estrelas, 
em prol a APAE de Conchas 
e Sta. Cruz de Monte Castelo.   

 CONTA PRA MIM. O MEC 
(Ministério da Educação) está 
distribuindo gratuitamente em 
todo Brasil a coleção de li-
vrinhos do Projeto Conta pra 
Mim. Incentive a leitura em sua 
casa! Para ganhar, basta fazer 
o cadastro no site do projeto. 
Alfabetização-mec-gov.com

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Amarelou e 
melhorou   
Agora ,  comp le ta  Ke l v in , 
poderemos voltar a abrir o 
comercio mais cedo e fechar 
mais tarde, como antes da 
pandemia, além da abertura 
aos segmentos como bares, 
res tau ran tes ,  sa lões  de 
beleza, barbearias, manicures 
e academias, que poderão 
voltar a lida seguindo todos os 
protocolos e medidas de cada 
segmento.

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Seringueiras
Com o tema “Valorização do 
Seringueiro”, a Apabor realiza 
na próxima terça-feira, 8 de 
setembro, às 17h, uma live 
especial com convidados de 
peso, entre eles: Railene Santos 
Rios, executiva de RH no Grupo 
Otávio Lage. sediado na cidade 
de Goianésia (GO). A live faz 
parte das ações que antecedem 
o 12º Ciclo de Palestras sobre 
a Heveicultura Paulista da 
Apabor, e será mediada pelo 
diretor executivo da Associação, 
Diogo Esperante. As inscrições 
são gratuitas e o saudoso 
Wanderley Sant´Anna, vice-
presidente da Associação, 
falecido neste ha poucos dias 
atras, será homenageado.  
Inscrição pelo site: http://www.
apabor.org.br/ciclo2020.

Corrida Seven
 A ALCER - Associação de Lazer, Cultura e Esporte Rio Pretense, 
em parceria com o Riopreto Shopping, realizam a 15° edição 
da Corrida Seven no formato virtual. O evento, já tradicional na 
cidade, foi reformulado por causa da pandemia e acontecerá de 
forma online através do aplicativo Strava, que registra e monitora 
o tempo, as rotas e velocidade dos participantes.  Os amantes 
da corrida de rua podem realizar o percurso, até amanhã, dia 
6.  A fiscalização dessa comissão fica responsável pelo CEO da 
ALCER, Marcelo Arroio, um dos organizadores do evento.

DiáriodoBob
Abracadabra. Será nesta manhã que o prefeito Edinho Araú-

jo, com ou sem amuleto, vai acabar com o esforço hercúleo dos 
mágicos e dos adivinhos, que ficam jogando verde para colher 
maduro. Alguns ilusionistas, ainda se esforçam para, com suas 
magias amadoras, tentar nas cartas do baralho encontrar entre as 
espirais da fumaça algumas faíscas que ainda não viraram cinzas. 
Escrever sem dizer o que interessa aos sentinelas de plantão é 
o mesmo que perguntar ao prefeito o que ele vai anunciar hoje, 
a não ser, apenas e tão somente, a sua candidatura a reeleição 
e o nome do seu vice já escolhido que, na verdade, a maioria já 
sabe. O ilusionista Bob Robert, que consegue enxergar imagens 
em meio a fumaça do seu cachimbo, afirma que, o escolhido é 
exatamente quem vocês estão pensando.  Só pra completar a 
nota, fiquei sabendo agora que o presidente do MDB Pedro Nimer, 
houve por bem, perguntar ao prefeito Edinho se podia convidar 
uma meia dúzia de DEMOCRATAS para participar do colóquio.  
Laranja madura. Rio Preto cansou de ser semente e, como, em 
tempo de pandemia tudo se transforma, amarelou e o Sol raiou. 
Fim de feira. O clima de fim de ano já está no ar na Câmara 
Municipal. Por causa da pandemia, espera-se pouco deste res-
tinho de 2020 e, asseclas de alguns vereadores, já sentem que 
não deverão estar na casa no ano que vem. Alguns já estão 
organizando as gavetas, outros já estão enviando currículos. Um 
efetivo que pediu pelo amor de Deus pra não publicar seu nome, 
afirmou que pelo andar da carruagem o Papai Noel não sente 
nenhum clima para dar uma passadinha por lá durante o amigo 
(ou seria inimigo)secreto no final deste ano. Pesquisa interna 
sobre posição dos candidatos a prefeito em Rio Preto, segue 
com o comportamento do eleitorado em patamar repetitivo no 
percentual desde o mês de julho. Não são pesquisas técnicas 
com obediência a critérios , mas apenas com a pergunta; se a 
eleição fosse hoje você votaria em quem para prefeito de Rio 
Preto. Quem está no topo aparece com 41% dos votos com 
grande diferença do segundo com 12%. Os demais não chegam 
a 5% de intenção de votos. Ponto e basta! 

A eleição municipal
Te r e m o s  u m a  e l e i ç ã o 
menos espalhafatosa.  A 
sola do sapato, neste pleito, 
será mais importante que 
santinho, cartaz, brindes. 
O eleitor desconfia até das 
melhores intenções. E não 
adianta o candidato garantir 
em cartório o cumprimento de 
seu programa de governo. Vai 
ter muito candidato fazendo 
isso. O eleitor quer olhar para 
o candidato e tentar ver nele 
um signo de confiança. Apesar 
da tendência crescente do 
populismo caboclo.

Avanço Consciente
Importante a gente pensar 
sempre  em um “Avanço 
Consciente” pessoal... pra 
não voltarmos na fase laranja. 
Alertando as pessoas, seja 
nas academias, barzinhos, 
restaurantes, shoppings, onde 
for, da consciência para nos 
mantermos na fase amarela 
e avançar mais, nem pensar 
em dar ré. Vamos em frente 
sempre agora. O pior passou!!  

Clube Melissa
O Clube Melissa do Riopreto 
Shopping foi reconhecida 
nacionalmente por todas as 
lojas da marca por atingirem 
20% a mais da meta de 
venda no mês de agosto. As 
vendedoras bateram o recorde 
ficando em 1° lugar no ranking 
entre as lojas da cidade e em 
5° lugar no Interior Paulista, 
que abrange mais de 50 lojas.

Os elegantes doutores Renato e Luciana Secches 
Freitas, ela, dentista na área de estética oral, mas 
também é enfermeira e supervisiona a equipe da 

Clínica Ateliê da Imagem, no bairro Nova Redentora, 
onde atua ao lado do Dr. Renato J. Freitas, seu 

esposo e requisitado médico cirurgião plástico. Foto 
tirada por Luizinho Bueno

Festa virtual
Não sei se já estão sabendo: 
dia 24 de setembro será 
realizado o 17º aniversário da 
Cegente & CCLi. Esse ano a 
comemoração acontecerá de 
forma online. A expectativa de 
público é de 2.000 pessoas, 
ou seja, será o maior evento 
digital do Noroeste Paulista. 
Sucesso!

Amarelou e o Sol 
raiou
Chegamos finalmente à fase 
amarela, depois de mais de três 
meses na expectativa. Em sua 
manifestação sobre o avanço 
de Rio Preto, o presidente da 
ACIRP Kelvin Kaiser, afirma que 
o avanço é um fôlego extra para 
o setor produtivo, que está 
no limite da resistência para 
continuar a gerar emprego e 
renda para toda a população.

Fim de Feira
O clima de fim de ano já está no ar na Câmara Municipal. Por 
causa da pandemia, espera-se pouco deste restinho de 2020 
e, asseclas de alguns vereadores, já sentem que não deverão 
estar na casa no ano que vem. Alguns já estão organizando as 
gavetas, outros já estão enviando currículos. Um efetivo que 
pediu pelo amor de Deus pra não publicar seu nome, afirmou 
que pelo andar da carruagem o Papai Noel não sente nenhum 
clima para dar uma passadinha por lá durante o amigo (ou seria 
inimigo) secreto no final deste ano.
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DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

O Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus considerando a necessidade de implantação 
de medidas de prevenção e controle da Pandemia COVID, após classificação do município pelo Plano São 
Paulo, como fase 3 (cor AMARELA) 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 
de número de pessoas, dias e horários de funcionamento, quando houver.  

 

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. As atividades comerciais não essenciais que realizam serviços de manutenção considerados 
essenciais estão limitadas ao atendimento ao público apenas para recepção e entrega (prestação do serviço 
essencial), sem permanência de público no local e sem o comércio realizado presencialmente, nos horários 
não permitidos para a atividade comercial. 

 

4. Todas as atividades exercidas no Município deverão adotar, além das regras quanto aos dias e 
horários de funcionamento, os protocolos sanitários: geral e específicos desta deliberação. 

 

5. PROIBIÇÕES À POPULAÇÃO 

EM LOCAIS PÚBLICOS OU PRIVADOS DE USO COLETIVO:  

5.1. Aglomeração, considerada mais de 3 (três) pessoas reunidas, em áreas coletivas de eventos, 
esportes e lazer em condomínios residenciais, parques, ginásios e outras áreas.  

5.2. Práticas esportivas coletivas, participação em festas ou em qualquer evento com mais de 3 (três) 
pessoas reunidas. 

5.3. Utilização de qualquer equipamento de uso coletivo, tais como brinquedos em parques infantis, 
aparelhos fixos das academias ao ar livre, piscinas, bancos em praças e áreas de lazer em condomínios, entre 
outros não especificados. 

5.4. Utilização de bebedouros de água com ingestão de água diretamente da torneira. 

5.5. Abordagens a outro indivíduo que não respeitem o distanciamento mínimo (1,5 metro). 

5.6. Circulação sem o uso de máscara de proteção facial com cobertura total do nariz e boca. 

5.6.1. Estão dispensadas da obrigatoriedade do uso de máscaras crianças menores de 3 (três) anos e 
pessoas com deficiências que as impeçam de utilizar máscaras faciais adequadamente. 
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6. MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA POPULAÇÃO 

6.1. Evitar sair de sua residência e circular em qualquer local público ou privado de uso coletivo, sendo 
recomendada a se limitar às situações de deslocamento:  

6.1.1. Para chegar ao local de trabalho; 

6.1.2. Para prestação de serviços autônomos; 

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

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

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

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

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

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

6.5. Procurar higienizar embalagens e objetos manuseados; 

6.6. Evitar circulação desnecessária; 

6.7. Evitar contato físico com outras pessoas, mantendo o distanciamento de 1,5 metro; 

6.8. Evitar sair de casa sem necessidade; 

6.9. Evitar levar acompanhantes quando houver necessidade de sair de casa; 

6.10. 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.  

6.11. 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.  

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

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

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

6.12.3. Secar naturalmente; 

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

 

7. MEDIDAS ESPECIFICAS PARA CADA ATIVIDADE NA FASE 3 (AMARELA) 
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7.1. As atividades estão identificadas de acordo com a Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE), regulamentada pela Comissão Nacional de Classificação (CONCLA), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 

7.2. As medidas foram estabelecidas considerando a essencialidade e o risco de contaminação e 
devem ser seguidas considerando dias e horários de funcionamento permitidos e os protocolos sanitários 
determinados.  

7.2.1. Essencialidade: são considerados serviços essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das 
necessidades inadiáveis da população, assim considerados os que, se não atendidos, colocam em perigo a 
sobrevivência, a saúde ou a segurança da população: 

  Essencial 

  Não Essencial 

 

7.2.2. Risco de contaminação: o risco refere-se à possibilidade de transmissão da 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 
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8. Lista das atividades e regramento na FASE 3 – COR AMARELA  

 

R
IS

CO
  

ES
SE

N
CI

A
LI

D
A

D
E 

CÓDIGO 
IBGE 

CONCLA 

REGRAS PARA FUNCIONAMENTO 

DESCRIÇÃO 
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    A AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA 

    1 AGRICULTURA, PECUÁRIA E SERVIÇOS 
RELACIONADOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    2 PRODUÇÃO FLORESTAL Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    3 PESCA E AQÜICULTURA Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    B INDÚSTRIAS EXTRATIVAS 
    C INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO 

    10 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    1091-
1/02 

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

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas.  
Consumo no local das 07 às 09hs e das 11 às 17hs. 

    11 FABRICAÇÃO DE BEBIDAS Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    12 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO FUMO Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 
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    13 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS  Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    14 CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E 
ACESSÓRIOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    15 
PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO 
DE ARTEFATOS DE COURO, ARTIGOS PARA 
VIAGEM E CALÇADOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    16 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    17 FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E 
PRODUTOS DE PAPEL 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    18 IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE 
GRAVAÇÕES Dias e horários de funcionamento habituais.Atividades permitidas. 

    19 
FABRICAÇÃO DE COQUE, DE PRODUTOS 
DERIVADOS DO PETRÓLEO E DE 
BIOCOMBUSTÍVEIS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    20 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    21 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS 
FARMOQUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    22 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE 
BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    23 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS 
NÃO-METÁLICOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    24 METALURGIA Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    25 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL, 
EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 
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    26 
FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA, PRODUTOS ELETRÔNICOS E 
ÓPTICOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    27 FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS 
E MATERIAIS ELÉTRICOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    28 FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    29 
FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES, REBOQUES E 
CARROCERIAS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    30 
FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS 
DE TRANSPORTE, EXCETO VEÍCULOS 
AUTOMOTORES 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    31 FABRICAÇÃO DE MÓVEIS Dias e horários de funcionamento habituais.Atividades permitidas. 

    32 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS 

    32.1 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE JOALHERIA, 
BIJUTERIA E SEMELHANTES 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    32.2 FABRICAÇÃO DE INSTRUMENTOS 
MUSICAIS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    32.3 FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS PARA PESCA E 
ESPORTE 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    32.4 FABRICAÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS 
RECREATIVOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 
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    32.5 
FABRICAÇÃO DE INSTRUMENTOS E 
MATERIAIS PARA USO MÉDICO E 
ODONTOLÓGICO E DE ARTIGOS ÓPTICOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    32.9 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS 

    32.91-4 

FABRICAÇÃO DE ESCOVAS, PINCÉIS E 
VASSOURAS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    32.92-2 

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

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    32.99-0 

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS 
NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    33 
MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    D ELETRICIDADE E GÁS 

    35 ELETRICIDADE, GÁS E OUTRAS UTILIDADES Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

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

    36 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

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

    38 COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE 
RESÍDUOS; RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    39 DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS 
DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    F CONSTRUÇÃO 
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    41 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

    41.1 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    41.9 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    42 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA 

    42.1 
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, FERROVIAS, 
OBRAS URBANAS E OBRAS-DE-ARTE 
ESPECIAIS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    42.2 

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

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    42.3 CONSTRUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE 
INFRA-ESTRUTURA Dias e horários de funcionamento habituais.Atividades permitidas. 

    43 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO 

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

    43.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E 
OUTRAS INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    43.3 OBRAS DE ACABAMENTO Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    43.4 OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA 
CONSTRUÇÃO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    G COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS 
    45 COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS 
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    45.1 COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    45.2 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 
VEÍCULOS AUTOMOTORES 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    45.3 COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA 
VEÍCULOS AUTOMOTORES 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    45.4 COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO 
DE MOTOCICLETAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    46 COMÉRCIO POR ATACADO, EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS 

    46.1 
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES 
DO COMÉRCIO, EXCETO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    46.2 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS-
PRIMAS AGRÍCOLAS E ANIMAIS VIVOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    46.3 
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO 
EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E 
FUMO 

Dias e horários de funcionamento habituais.Atividades permitidas. 

    46.4 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE CONSUMO NÃO-ALIMENTAR 

    46.41-9 COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS, 
ARTEFATOS DE TECIDOS E DE ARMARINHO 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    46.42-7 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO 
VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 
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    46.43-5 COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS E 
ARTIGOS DE VIAGEM 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    46.44-3  
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO E 
VETERINÁRIO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    46.45-1 

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

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    46.46-0  
COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS, 
PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE 
PESSOAL 

Dias e horários de funcionamento habituais.Atividades permitidas. 

    46.47-8  
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE 
ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; LIVROS, 
JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    46.49-4  

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

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
05 de setembro de 2020
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    46.5 

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

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    46.6 

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

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    46.7 
COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA, 
FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAL 
ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    46.8 COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO 
EM OUTROS PRODUTOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    46.9 COMÉRCIO ATACADISTA NÃO-
ESPECIALIZADO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    47 COMÉRCIO VAREJISTA 
    47.1 COMÉRCIO VAREJISTA NÃO-ESPECIALIZADO 

    47.11-3 

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

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    47.12-1 

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

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

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

12 

 

    4713-
0/02  

LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE 
DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    4713-
0/04  

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

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    4713-
0/05 

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

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

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

    4721-
1/02  

 PADARIA E CONFEITARIA COM 
PREDOMINÂNCIA DE REVENDA 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas.  
Consumo no local das 07 às 09hs e das 11 às 17hs. 

    4721-
1/03 

COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E 
FRIOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    4721-
1/04  

COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, 
BOMBONS E SEMELHANTES 

Fechado aos domingos e feriados.Atendimento ao público permitido de segunda à 
sábado das 9 às 17hs. 

    47.22-9 

COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES E 
PESCADOS - AÇOUGUES E PEIXARIAS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    47.23-7 COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    47.24-5 

COMÉRCIO VAREJISTA DE 
HORTIFRUTIGRANJEIROS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    47.29-6 

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PRODUTOS DO FUMO 
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    4729-
6/01 TABACARIA Fechado aos domingos e feriados. 

Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    4729-
6/02 

COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS 
EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas.  
Consumo no local das 07 às 09hs e das 11 às 17hs. 

    4729-
6/99 

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

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    47.3 COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 

    47.31-8  

COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS 
PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    47.32-6  COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    47.4 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO Dias e horários de funcionamento habituais.Atividades permitidas. 

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

    47.51-2  

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE 
INFORMÁTICA 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    47.52-1 

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E 
COMUNICAÇÃO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 
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    47.53-9  

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS 
DE ÁUDIO E VÍDEO 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    47.54-7 

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
MÓVEIS, COLCHOARIA E ARTIGOS DE 
ILUMINAÇÃO 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    47.55-5 

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

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    47.56-3 

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    47.57-1 

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

Fechado aos domingos e feriados.Atendimento ao público permitido de segunda à 
sábado das 9 às 17hs. 

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

    4759-
8/01 

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 
TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    4759-
8/99  

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

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 
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    47.6 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS CULTURAIS, RECREATIVOS E ESPORTIVOS 
    47.61-0 COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PAPELARIA 

    4761-
0/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS Fechado aos domingos e feriados. 

Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    4761-
0/02  

COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E 
REVISTAS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    4761-
0/03  

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 
PAPELARIA 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    47.62-8 

COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, 
DVDS E FITAS 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    47.63-6 

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 
RECREATIVOS E ESPORTIVOS 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

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

    47.71-7 

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO E 
VETERINÁRIO 

Dias e horários de funcionamento habituais.Atividades permitidas. 

    47.72-5 

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

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 
Exceção:  
Perfumarias (não essenciais) 
Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    47.73-3 

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 
MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    47.74-1  

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 
ÓPTICA 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 
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    47.8 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NOVOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE E DE PRODUTOS USADOS 

    47.81-4 

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO 
VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    47.82-2  COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS E ARTIGOS DE VIAGEM 

    4782-
2/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS Fechado aos domingos e feriados. 

Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    4782-
2/02  

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 
VIAGEM 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    47.83-1  

COMÉRCIO VAREJISTA DE JÓIAS E 
RELÓGIOS 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    47.84-9 

COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO 
DE PETRÓLEO (GLP) 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    47.85-7 

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 
USADOS 

Fechado aos domingos e feriados.Atendimento ao público permitido de segunda à 
sábado das 9 às 17hs. 

    47.89-0  COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NOVOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 

    4789-
0/01 

COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, 
BIJUTERIAS E ARTESANATOS 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    4789-
0/02 

COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E 
FLORES NATURAIS 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    4789-
0/03 

COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE 
ARTE 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 
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    4789-
0/04 

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

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    4789-
0/05 

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 
SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    4789-
0/06 

COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE 
ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    4789-
0/07 

COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS 
PARA ESCRITÓRIO 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    4789-
0/08 

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 
FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    4789-
0/09 

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMAS E 
MUNIÇÕES 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    4789-
0/99 

COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS 
PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE 

Fechado aos domingos e feriados.Atendimento ao público permitido de segunda à 
sábado das 9 às 17hs. 

    H TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO 
    49 TRANSPORTE TERRESTRE 

    49.1 

 TRANSPORTE FERROVIÁRIO E 
METROFERROVIÁRIO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas.  

    49.2 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS 

    49.21-3  

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

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 
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    49.22-1  

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

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    49.23-0 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 
TÁXI/UBER/APP 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

      MOTOTÁXI Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    49.24-8 TRANSPORTE ESCOLAR Atividades não permitidas. 

    49.29-9  TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, E OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 
NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 

    4929-
9/01 

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

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    4929-
9/02 

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

Dias e horários de funcionamento habituais.Atividades permitidas. 

    4929-
9/03 

ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM 
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, 
MUNICIPAL 

Atividades não permitidas. 

    4929-
9/04  

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

Atividades não permitidas. 

    4929-
9/99 

OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE 
PASSAGEIROS NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE 

Atividades não permitidas. 
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    49.3 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    49.4 TRANSPORTE DUTOVIÁRIO Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    49.5  

TRENS TURÍSTICOS, TELEFÉRICOS E 
SIMILARES Atividades não permitidas. 

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

    52 ARMAZENAMENTO E ATIVIDADES 
AUXILIARES DOS TRANSPORTES 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    53 CORREIO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENTREGA 

    53.1 ATIVIDADES DE CORREIO Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    53.2 ATIVIDADES DE MALOTE E DE ENTREGA Dias e horários de funcionamento habituais.Atividades permitidas. 

    I ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO 
    55 ALOJAMENTO 

    55.1 HOTÉIS E SIMILARES 
Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 
Consumo de alimentos em área coletiva das 07 às 09hs e das 11 às 17hs. 

    55.9 OUTROS TIPOS DE ALOJAMENTO NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    56 ALIMENTAÇÃO 

    56.1 RESTAURANTES E OUTROS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS 
    56.11-2 RESTAURANTES E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS  
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    5611-
2/01 RESTAURANTES E SIMILARES 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas.  
Consumo no local das 07 às 09hs e das 11 às 17hs. 

    5611-
2/03 

LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS 
E SIMILARES 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas.  
Consumo no local das 07 às 09hs e das 11 às 17hs. 

    5611-
2/04 

BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS 
ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM 
ENTRETENIMENTO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas.  
Consumo no local das 07 às 09hs e das 11 às 17hs. 

    5611-
2/05 

BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS 
ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, 
COM ENTRETENIMENTO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas.  
Consumo no local das 07 às 09hs e das 11 às 17hs. 

    56.12-1 SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO 
Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas.  
Consumo no local das 07 às 09hs e das 11 às 17hs. 

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

    5620-
1/01 

 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS 
PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE 
PARA EMPRESAS 

Dias e horários de funcionamento habituais.Atividades permitidas. 

    5620-
1/02 

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA 
EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ Atividades não permitidas. 

    5620-
1/03 

CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 
PRIVATIVOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas.  
Consumo no local das 07 às 09hs e das 11 às 17hs. 

    5620-
1/04 

 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS 
PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE 
PARA CONSUMO DOMICILIAR 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    J INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
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    58 EDIÇÃO E EDIÇÃO INTEGRADA À 
IMPRESSÃO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

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

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

    59.11-1  
ATIVIDADES DE PRODUÇÃO 
CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE 
PROGRAMAS DE TELEVISÃO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    59.12-0 
ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO 
CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE 
PROGRAMAS DE TELEVISÃO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    59.13-8 DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE 
VÍDEO E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    59.14-6 ATIVIDADES DE EXIBIÇÃO 
CINEMATOGRÁFICA 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades de atendimento ao público somente no sistema drive. 

    59.2 

ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE 
EDIÇÃO DE MÚSICA 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    60 ATIVIDADES DE RÁDIO E DE TELEVISÃO Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    61 TELECOMUNICAÇÕES Dias e horários de funcionamento habituais.Atividades permitidas. 

    62 ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    63  ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE INFORMAÇÃO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    K ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS 

    64 ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    65 SEGUROS, RESSEGUROS, PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 
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    66 
ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS 
FINANCEIROS, SEGUROS, PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    L ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS 

     
68 ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS Fechado aos domingos e feriados. 

Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs. 

    M ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS 
    69  ATIVIDADES JURÍDICAS, DE CONTABILIDADE E DE AUDITORIA 
    69.1 ATIVIDADES JURÍDICAS 

    69.11-7 

ATIVIDADES JURÍDICAS, EXCETO 
CARTÓRIOS 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs. 

    69.12-5 CARTÓRIOS Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    69.2 

ATIVIDADES DE CONTABILIDADE, 
CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E 
TRIBUTÁRIA 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs. 

    70 ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE 
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL 

Fechado aos domingos e feriados.Atendimento ao público permitido de segunda à 
sábado das 8 às 16hs. 

    71 SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS 

    71.1 
SERVIÇOS DE ARQUITETURA E 
ENGENHARIA E ATIVIDADES TÉCNICAS 
RELACIONADAS 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs. 

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

    72  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
CIENTÍFICO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    73 PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs. 
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    74 OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS 

    74.1 DESIGN E DECORAÇÃO DE INTERIORES Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs. 

    74.2 ATIVIDADES FOTOGRÁFICAS E SIMILARES Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs.  

    74.9 
ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E 
TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs.  

    75 ATIVIDADES VETERINÁRIAS Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

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

    77.1 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE SEM 
CONDUTOR 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    77.2 ALUGUEL DE OBJETOS PESSOAIS E 
DOMÉSTICOS 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs.  

    77.3 ALUGUEL DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs.  

    77.4  

GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-
FINANCEIROS 

Fechado aos domingos e feriados.Atendimento ao público permitido de segunda à 
sábado das 8 às 16hs.  

    78 SELEÇÃO, AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE 
MÃO-DE-OBRA 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    79 AGÊNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES 
TURÍSTICOS E SERVIÇOS DE RESERVAS 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs.  

    80 ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E 
INVESTIGAÇÃO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    81 SERVIÇOS PARA EDIFÍCIOS E ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 

    81.1 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A 
EDIFÍCIO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 
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    81.2 ATIVIDADES DE LIMPEZA Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    81.3 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

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

    82.1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO 
ADMINISTRATIVO 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs.  

    82.2 ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    82.3 
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DE 
EVENTOS, EXCETO CULTURAIS E 
ESPORTIVOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades de atendimento ao público somente no sistema drive. 

    82.9 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS 

    82.91-1 

ATIVIDADES DE COBRANÇAS E 
INFORMAÇÕES CADASTRAIS 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs.  

    82.92-0  ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB 
CONTRATO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

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

    8299-
7/01 

MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA 
ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    8299-
7/02 

EMISSÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO, VALES 
TRANSPORTE E SIMILARES 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs.  

    8299-
7/03 

SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, 
EXCETO CONFECÇÃO 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs.  

    8299-
7/04  LEILOEIROS INDEPENDENTES Dias e horários de funcionamento habituais. 

Atividades de atendimento ao público somente no sistema drive. 

    8299-
7/05 

 SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE 
FUNDOS SOB CONTRATO 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs.  
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    8299-
7/06 CASAS LOTÉRICAS Dias e horários de funcionamento habituais. 

Atividades permitidas. 

    8299-
7/07 

SALAS DE ACESSO À INTERNET Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs.  

    8299-
7/99 

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 
PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS 
EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs.  

    O ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E 
SEGURIDADE SOCIAL 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    P EDUCAÇÃO  

    85.1 EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 
FUNDAMENTAL 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas e aulas coletivas presenciais suspensas. 

    85.2 ENSINO MÉDIO Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas e aulas coletivas presenciais suspensas. 

    85.3 EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Dias e horários de funcionamento habituais.Atividades permitidas e aulas coletivas 
presenciais suspensas. 
Exceção: Aulas dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e 
odontologia. 

    85.4 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL 
TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas e aulas coletivas presenciais suspensas. 

    85.5 ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO 

    8550-
3/01 ADMINISTRAÇÃO DE CAIXAS ESCOLARES Fechado aos domingos e feriados. 

Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs.  

    8550-
3/02 

ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, 
EXCETO CAIXAS ESCOLARES 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    85.9  OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO 
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    85.91-1 ENSINO DE ESPORTES Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas e aulas coletivas presenciais suspensas. 

    85.92-9 ENSINO DE ARTE E CULTURA Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas e aulas coletivas presenciais suspensas. 

    85.93-7 ENSINO DE IDIOMAS Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas e aulas coletivas presenciais suspensas. 

    85.99-6 ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

    8599-
6/01 FORMAÇÃO DE CONDUTORES Dias e horários de funcionamento habituais. 

Atividades permitidas e aulas coletivas presenciais suspensas. 

    8599-
6/02 CURSOS DE PILOTAGEM Dias e horários de funcionamento habituais. 

Atividades permitidas e aulas coletivas presenciais suspensas. 

    8599-
6/03 TREINAMENTO EM INFORMÁTICA Dias e horários de funcionamento habituais. 

Atividades permitidas e aulas coletivas presenciais suspensas. 

    8599-
6/04 

TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL E GERENCIAL 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas e aulas coletivas presenciais suspensas. 

    8599-
6/05 

CURSOS PREPARATÓRIOS PARA 
CONCURSOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas e aulas coletivas presenciais suspensas. 

    8599-
6/99 

OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

Dias e horários de funcionamento habituais.Atividades permitidas e aulas coletivas 
presenciais suspensas. 

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

    86.1 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO 
HOSPITALAR 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    86.2 SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A 
URGÊNCIAS E DE REMOÇÃO DE PACIENTES 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    86.3 
ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL 
EXECUTADAS POR MÉDICOS E 
ODONTÓLOGOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 
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    86.4 
 ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE 
COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E 
TERAPÊUTICA 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    86.5 
 ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA ÁREA 
DE SAÚDE, EXCETO MÉDICOS E 
ODONTÓLOGOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    86.6 ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE 
SAÚDE 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    86.9 
 ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE 
HUMANA NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    87 

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

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    88 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM 
ALOJAMENTO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    R ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO 

    90 ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE 
ESPETÁCULOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades de atendimento ao público somente no sistema drive. 

    91 ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO 
CULTURAL E AMBIENTAL 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades de atendimento ao público somente no sistema drive. 

    93 ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO E LAZER 
    93.1 ATIVIDADES ESPORTIVAS 

    93.11-5  GESTÃO DE INSTALAÇÕES DE ESPORTES 
Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atendimento ao público apenas para as atividades permitidas, sem eventos coletivos, 
das 7 às 11hs e das 16 às 20hs.  
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    93.12-3 CLUBES SOCIAIS, ESPORTIVOS E SIMILARES 
Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atendimento ao público apenas para as atividades permitidas, sem eventos coletivos, 
das 7 às 11hs e das 16 às 20hs.  

    93.13-1 

ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO 
FÍSICO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atendimento ao público permitido das 6 às 10hs e das 17 às 21hs.  

    93.19-1 

ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atendimento ao público permitido das 6 às 10hs e das 17 às 21hs.  

    93.2 ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER 

    93.21-2 

PARQUES DE DIVERSÃO E PARQUES 
TEMÁTICOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades internas permitidas sem atendimento ao público. 

    93.29-8  

ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades internas permitidas sem atendimento ao público. 

    S OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 
    94 ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS 

    94.1 
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES 
ASSOCIATIVAS PATRONAIS, EMPRESARIAIS 
E PROFISSIONAIS 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs. 

    94.2 ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs. 

    94.3 ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA 
DE DIREITOS SOCIAIS 

Fechado aos domingos e feriados.Atendimento ao público permitido de segunda à 
sábado das 8 às 16hs. 

    94.9 ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

    94.91-0 

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES 
RELIGIOSAS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    94.92-8 ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs. 

    94.93-6 

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES 
ASSOCIATIVAS LIGADAS À CULTURA E À 
ARTE 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs. 
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    94.99-5 

ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs. 

    95 

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

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    96 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS 

    96.01-7 

LAVANDERIAS, TINTURARIAS E 
TOALHEIROS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    96.02-5 CABELEIREIROS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRATAMENTO DE BELEZA 

    9602-
5/01 CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE Fechado aos domingos e feriados. 

Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 10 às 18hs. 

    9602-
5/02 

ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS 
SERVIÇOS DE CUIDADOS COM A BELEZA 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 10 às 18hs. 

    96.03-3  

ATIVIDADES FUNERÁRIAS E SERVIÇOS 
RELACIONADOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    96.09-2 ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

    9609-
2/02 AGÊNCIAS MATRIMONIAIS Fechado aos domingos e feriados. 

Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs. 

    9609-
2/04 

 EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE SERVIÇOS 
PESSOAIS ACIONADAS POR MOEDA 

Fechado aos domingos e feriados.Atendimento ao público permitido de segunda à 
sábado das 8 às 16hs. 

    9609-
2/05 ATIVIDADES DE SAUNA E BANHOS Atividades não permitidas. 

    9609-
2/06 

SERVIÇOS DE TATUAGEM E COLOCAÇÃO 
DE PIERCING 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs. 

    9609-
2/07 ALOJAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS Dias e horários de funcionamento habituais. 

Atividades permitidas. 

    9609-
2/08 

HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS 
DOMÉSTICOS (PET)  

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs. 
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    9609-
2/99 

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 
PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs. 

    T 
97 SERVIÇOS DOMÉSTICOS Dias e horários de funcionamento habituais. 

Atividades permitidas. 

    U 
99 

ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS 
INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

      SHOPPINGS, GALERIAS E CONGÊNERES* 

Atendimento ao público permitido das 12 às 20hs. 
Restrição para consumo de alimentos até às 17hs. 
Estabelecimentos albergados fechados aos domingos, exceto restaurantes, bares, 
lanchonetes e demais serviços essenciais. 
Exceções:  
- Shopping HB 
Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido e consumo de alimentos no local de segunda à 
sábado das 7 às 15hs. 
 - Shoppings, galeria e congêneres dos bairros Centro, Vila Redentora e Vila Imperial 
Atendimento ao público permitido e consumo de alimentos no local das 9 às 17hs. 
Estabelecimentos albergados fechados aos domingos, exceto restaurantes, bares, 
lanchonetes e demais serviços essenciais. 
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ANEXO I 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO GERAL– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

APLICÁVEL A TODAS AS ATIVIDADES EXERCIDAS NO MUNICÍPIO 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.10.1. Exceção às academias, cuja capacidade de atendimento deve limitar-se a 30% da capacidade 
máxima de público, garantindo o distanciamento mínimo determinado. 

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

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

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

 

2. PROIBIÇÕES  

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

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

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

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

2.5. Aglomeração, considerada mais de 3 (três) pessoas reunidas. 

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

2.7. Organização de qualquer evento presencial com mais de 3 (três) pessoas, inclusive práticas 
esportivas coletivas, realização de festas, shows. 

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

2.9. Qualquer evento, propaganda, publicidade ou promoção que estimulem a aglomeração de pessoas, 
inclusive para inauguração ou reabertura; 

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

2.11. Serviços de manobrista (valet); 

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

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

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

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

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

6.1.1. Realização de monitoramento de temperatura diariamente dos funcionários e colaboradores em 
todos os estabelecimentos e dos clientes e usuários nos locais com grande fluxo de pessoas. Apontada 
uma temperatura superior a 37.0 °C, não deve ser autorizada a entrada. 
6.1.2. Manutenção de funcionários com suspeita de contaminação da COVID-19 e aqueles com 
diagnósticos confirmados afastados conforme protocolo do Ministério da Saúde, mesmo quando 
apresentem condições físicas de saúde que possibilitem o trabalho presencial. O mesmo se aplica para 
aqueles que tiveram contato com infectado pela COVID-19 nos últimos 14 dias. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

7. HIGIENE PESSOAL 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

8.3.1. Higienização de senhas, quando forem reutilizáveis. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

9. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

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

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

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

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

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

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

9.2.1. Limpeza mensal da grelha de tomada de ar externo, quando se tratar de sistema de ar central; 
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9.2.2. Limpeza mensal de todos os filtros, ou em menor período, quando apresentar sujidades; 

9.2.3. Limpeza mensal da bandeja de condensação; 

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

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

9.2.6. Limpeza do ventilador semestral; 

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

 

10. PERMISSÕES 

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

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

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

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

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

 

11. DIRETRIZES PARA LOCAIS DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

12. DIRETRIZES PARA BANHEIROS E VESTIÁRIOS 

12.1. Controle de acesso aos vestiários e banheiros. 

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

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

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

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

ANEXO II 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

COMÉRCIO EM GERAL 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. As atividades comerciais não essenciais que realizam serviços de manutenção considerados 
essenciais estão limitadas ao atendimento ao público apenas para recepção e entrega (prestação do serviço 
essencial), sem permanência de público no local e sem o comércio realizado presencialmente, nos horários 
não permitidos para a atividade comercial. 

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

 

2. PROIBIÇÕES  

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

2.2. Exposição de produtos no ambiente externo do estabelecimento; 

2.3. Atendimento presencial ao público no interior ou na entrada dos estabelecimentos nos dias e 
horários não permitidos.  

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

2.4.1. Em casos de impossibilidade de deixar crianças em casa, o responsável deve preencher termo de 
responsabilidade, constando nome, endereço, RG e CPF do responsável, idade da criança acompanhante e 
justificativa do fato. 

2.4.2. O estabelecimento deve manter cópia do termo de responsabilidade no local para fins de 
fiscalização. 

2.4.3. Eventuais acompanhantes flagrados no interior do estabelecimento devem ser convidados a se 
retirar e conduzidos para a área externa do estabelecimento. 

2.4.4. Excetuados os estabelecimentos com consumação de alimentos. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

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

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

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

3.4. Priorização de sistema de entrega (Delivery). 

 

4. GARANTIA DE DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

 

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

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

5.2. Uso de provadores deve ser evitado ou reduzido. 

 

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

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

6.2. Higienização de provadores após cada utilização, principalmente superfícies de contato frequente. 

 

ANEXO III 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

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

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Aglomerações nas entradas. 

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

2.3. Disponibilização de alimento para degustação.  

2.4. Anúncios verbais dos produtos/alimentos, próximo aos alimentos expostos, principalmente no caso 
de feiras e entrepostos. 

2.5. Qualquer evento, propaganda, publicidade ou promoção que estimulem a aglomeração de pessoas. 

2.6. A venda ou entrega direta de bebidas alcoólicas refrigeradas (sistemas de retirada no local – take 
away ou drive-thru) aos sábados e domingos durante todo o dia e de segunda à sexta feira, das 20h00min às 
06h00min, excetuados: 

2.6.1. Serviços de entrega em domicílio (Delivery); 

2.6.2. Bares, restaurantes, lanchonetes e afins, durante o horário de funcionamento permitido, para servir 
aos clientes devidamente acomodados nas mesas (sentados), que deverão estar dispostas com o 
distanciamento correto; 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Proibição de acesso de acompanhantes.  

3.1.1. Recomenda-se limitação de entrada por único acesso e a emissão de 1 (uma) senha por veículo (ou 
grupo de pessoas a pé) no primeiro acesso à área (estacionamento), permitindo entrada no interior da loja 
apenas mediante a apresentação desta. 

3.1.2. Eventuais acompanhantes flagrados no interior do estabelecimento devem ser convidados a se 
retirar e conduzidos para a área externa do estabelecimento. 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

ANEXO IV 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

BARES, RESTAURANTES, LANCHONETES, PADARIAS E OUTROS LOCAIS COM 
CONSUMAÇÃO DE ALIMENTOS 

 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Acesso de clientes em número superior à capacidade das mesas e assentos disponíveis. 

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

2.3. Música ao vivo (shows) nos primeiros 28 dias desta fase. 

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

2.5. Disponibilização de alimento para degustação.  

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

2.7. Retirada do alimento pelo próprio cliente em local de cocção visível: Auto serviço (self-service)  

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

2.9. Filas ou aglomerações nas entradas. 

2.10. Consumo de alimentos em ambientes fechados e nos dias e horários não permitidos e sem o 
distanciamento mínimo necessário;  

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Acesso limitado de até 4 (quatro) pessoas por grupo. 

3.2. Restrição a 4 (quatro) pessoas, no máximo, para ocupação de mesas, inclusive crianças. 

3.3. Reservas de mesas e ou assentos antecipadamente. 

3.4. Priorização de sistema de entrega (Delivery). 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Mesas mantidas com distanciamento mínimo de 2,5 metros umas das outras.  

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

5.4. Guardanapos de papel embalados ou protegidos em dispensers. 

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

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

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

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

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

6.2. As máscaras deverão ser utilizadas pelos clientes nos momentos de circulação pelo ambiente e somente 
poderão ser retiradas quando acomodados nas mesas (sentados) durante o período de consumação. 

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

 

7. HIGIENE PESSOAL 

7.1. Funcionários devem manter unhas curtas e sem esmaltes. 

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

 

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

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

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

8.2.1. Devem ser secos naturalmente antes de embalados individualmente. 

 

9. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

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

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

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

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

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

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

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

 

ANEXO IX 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

 

2. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

2.1. Atendimento aos clientes nas concessionárias realizado com controle de acesso ao showroom. 

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

 

3. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

3.1. Ocupação de apenas uma pessoa por veículo de test drive. 

3.1.1. Caso imprescindível o acompanhamento, a segunda pessoa deve sentar-se no banco de trás do lado 
oposto ao motorista. 

 

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

4.1. Proteção com película protetora descartável das áreas de manuseio comum pelo público em veículos 
de test drive e do showroom (como volante, câmbio, bancos, maçanetas, etc.). 

 

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

5.1. Higienização do interior e exterior dos veículos de test drive a cada uso, e dos veículos do showroom 
a cada acesso pelos clientes. 

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

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

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



B-5Jornal
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ANEXO V 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

SHOPPINGS, GALERIAS E CONGÊNERES 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

1.2. As atividades essenciais cujo acesso seja independente da entrada comum ao shopping podem 
realizar atendimento ao público nos dias e horários permitidos para a atividade. 

 

2. PROIBIÇÕES  

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

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

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

2.4. Venda ou fornecimento de alimentos para consumo imediato que propiciem a retirada de máscaras 
dos usuários durante a permanência nas áreas comuns. 

2.5. A abertura nos dias e horários não permitidos, exceto para acesso aos serviços de assistência à saúde 
eventualmente existentes (clínicas, consultórios e vacinas);  

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

2.7. Serviços de manobrista (valet); 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

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

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

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

 

5. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

5.1. Garantia de renovação de ar de todos os ambientes. 
5.1.1. Sistemas mecânicos de ventilação e de climatização existentes devem ser mantidos limpos, 
registrando os procedimentos realizados. A limpeza deve ser realizada conforme protocolo sanitário geral 
desta deliberação.  

5.2. Os ambientes com consumação de alimento, inclusive praças de alimentação, devem ser em áreas 
arejadas, preferencialmente em áreas abertas. 

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

 

ANEXO VI 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO DENTRO DOS VEÍCULOS – DRIVE THRU 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Saída de pessoas de dentro dos veículos; 

2.2. Acesso de pessoas a pé. 

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

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

2.5. Acesso de veículos com mais de quatro pessoas em serviços com permanência prolongada em área 
de estacionamento, inclusive cinema, shows e outras atividades culturais. 

 

3. GARANTIA DE DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

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

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

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

3.3. Garantia de distanciamento mínimo de 2,5 metros estre os carros quando houver permanência 
prolongada em área de estacionamento,  inclusive cinema, shows e outras atividades culturais 

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

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

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

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

 

5. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

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

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

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

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

 

6. GARANTIA DE HIGIENE PESSOAL 

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

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

 

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

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

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

 

 

ANEXO VII 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

SERVIÇOS DE ENTREGA - DELIVERY 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

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

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

1.5. Evitar abrir desnecessariamente os compartimentos de entregas; 

1.6. Não romper os lacres de segurança dos produtos; 

 

2. PROIBIÇÕES  

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

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

 

3. GARANTIA DE DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

3.2. Distanciamento mínimo de 1,5 metro dos demais entregadores e demais funcionários dos 
estabelecimentos, enquanto aguardam os pedidos serem elaborados 

 

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

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

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

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

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

 

5. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

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

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

 

6. GARANTIA DE HIGIENE PESSOAL 

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

 

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

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

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

7.3. Higienização diária de veículos e caixas de transporte. 

ANEXO VIII 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ESCRITÓRIOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

1. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

1.1. Restrição de aglomerações em espaços comuns com demarcação de áreas que não deverão ser 
utilizadas e indicação visual da limitação máxima de pessoas nos ambientes. 

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

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

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

 

2. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

 

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

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

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

 

4. HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS 

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

 

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

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

 

6. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

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

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

 

ANEXO X 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO E OUTRAS PRÁTICAS ESPORTIVAS 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Liberação do acesso ao local mediante agendamento prévio.  

1.2. Organização dos treinamentos e atividades com horários marcados. 

1.3. Recomendação aos praticantes que cheguem nos horários estipulados, e ao término do 
treinamento, não façam reuniões, retornando imediatamente às residências. 

1.4. Organização de atendimento do número máximo de usuários de modo que comecem e terminem as 
atividades no mesmo espaço de tempo e saiam de forma ordenada, sem contato e aglomeração. 

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

 

2. PROIBIÇÕES 

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

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

2.3. Aulas, atividades e práticas em grupo. 

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

2.5. Uso de áreas de convivência (espaço kids e salas de espera, por exemplo). 

2.6. Acompanhantes assistindo aos treinos.  

2.7. Uso de leitor de digital para entrada na academia.  

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

2.9. Utilização e manuseio de celulares durante a prática de atividade física. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1.  Acesso limitado apenas aos atletas em treino. 

3.2. Limitação da quantidade de clientes que entram na academia conforme definido nesta fase (30%); 

3.2.1. Respeitado concomitantemente o distanciamento mínimo permitido. 

 

4. DISTACIAMENTO ENTRE AS PESSOAS: 

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

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

4.2.1. Exceto centros de treinamento de clubes profissionais de futebol, limitados à permanência dos 
jogadores e equipe técnica. 

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

4.4. Utilização de no máximo 50% dos aparelhos de Cárdio e de armários, com um distanciamento 
mínimo de 1,5 metro entre equipamentos em uso. 

 

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

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

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

 

6. MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA: 

6.1. Realização do registro diário de todos os usuários e colaboradores, informando os horários de 
entrada e saída dos locais de treinamento e competição, para controle, caso se verifique algum caso 
confirmado ou suspeito de covid-19.  

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

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

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

 

7. PREVENÇÃO DE TRASMISSÃO DIRETA 

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

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

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

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

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

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

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

 

8. HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

9.6. Garantir toalhas para manutenção da higiene dos equipamentos. 

9.6.1. Devem ser de uso individual e descartadas em um recipiente com tampa e acionamento por pedal. 
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10. ATIVIDADES EM PISCINA: 

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

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

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

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

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

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

 

11. GARANTIR VENTILAÇÃO DO AMBIENTE: 

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

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

 

ANEXO XI 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

CABELEIREIROS, MANICURE, PEDICURE E BARBEARIAS 

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

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

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

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

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

 

2. PROIBIÇÕES 

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

2.2. Circulação de clientes nos diversos ambientes do estabelecimento. 

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

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

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

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

2.7. Filas ou aglomerações nas entradas. 

2.8. Atendimentos de pessoas sintomáticas respiratórias. 

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

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

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

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

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

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

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

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

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

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

 

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

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

5.2. Oferecimento a clientes de objetos embalados individualmente. 

5.3. Fracionamento de produtos para cada atendimento. 

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

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

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

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

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

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

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

 

7. HIGIENE PESSOAL 

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

7.2. Utilização pelos funcionários de toucas descartáveis. 

7.3. Manutenção de unhas aparadas dos funcionários. 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

9. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

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

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

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

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

 

ANEXO XII 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ATIVIDADES QUE ENVOLVEM PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS E DE MODIFICAÇÃO 
CORPORAL 

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

estética para emagrecimento, podologia, procedimentos de estética que faça uso de equipamentos que 
possam ser operados por profissional não médico, serviços de bronzeamento artificial sem uso de câmara 
de bronzeamento, serviços de embelezamento, sem responsabilidade médica, atividade de colocação de 

piercing, atividade de tatuagem, micropigmentação, com uso de agulhas ou dispositivos para pigmentar a 
pele e atividade de maquiagem definitiva) 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

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

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

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

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

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

 

2. PROIBIÇÕES 

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

2.2. Circulação de clientes nos diversos ambientes do estabelecimento. 

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

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

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

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

2.7. Filas ou aglomerações nas entradas. 

2.8. Atendimentos de pessoas sintomáticas respiratórias. 

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

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

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

3.2. Proibição de entrada de acompanhantes.  

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

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

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

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

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

 

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

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

5.2. Oferecimento a clientes de objetos embalados individualmente. 

5.3. Fracionamento de produtos para cada atendimento. 

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

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

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

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

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

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

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

6.1.2. Óculos de proteção; 

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

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

 

7. HIGIENE PESSOAL 

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

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

7.3. Utilização pelos funcionários de toucas descartáveis. 

7.4. Manutenção de unhas aparadas dos funcionários. 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

9. ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS  

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

 

10. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

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

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

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

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

ANEXO XIII 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

TRANSPORTE 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Transporte coletivo com passageiros em pé. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Adotar procedimentos de embarque e desembarque a fim de evitar o cruzamento do fluxo de 
pessoas, começando a lotação dos ônibus de passageiros pelos bancos de trás e sua desocupação pelos 
bancos da frente. 

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

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Adaptar a lotação dos ônibus de passageiros a fim de garantir uma distância mínima segura entre os 
passageiros, deixando sempre pelo menos um assento vazio entre dois ocupantes e intercalar entre assentos 
da frente e atrás. 

4.2. Transporte de no máximo 3 passageiros em veículos (táxi, uber ou equivalente). 

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

 

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

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

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

5.3. Recomendado uso de balaclava por passageiro (sobre a máscara), devidamente higienizada, durante 
o transporte em motocicletas. 

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

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

 

7. HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS 

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

 

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

8.1. Higienização de veículos de transporte de passageiros a cada rodada. 

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

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

 

9. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

9.1. Veículos de transporte de passageiros devem circular com as janelas totalmente abertas.  
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ANEXO XIV 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

CONDOMÍNIOS, CLUBES E OUTRAS ATIVIDADES ASSOCIATIVAS SIMILARES 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

1.2. Obrigatório cumprimento concomitante do Protocolo Sanitário Geral e protocolos específicos das 
atividades eventualmente exercidas na área abrangida pelo local (restaurante, comércio de alimentos, 
academia, entre outros). 

1.3. Orientação aos moradores quanto à manutenção de crianças em casa e, quando ao ar livre, sem 
contato com outras crianças (que não convivem na mesma residência). 

 

2. PROIBIÇÕES  

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

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Proibida qualquer aglomeração, considerada mais de 3 (três) pessoas reunidas, nas áreas coletivas 
de esporte ou lazer (quadras, piscinas, quiosques, parques, salão de festas, entre outros). 

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

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Isolar área, fechar ou proibir todo e qualquer equipamento para entretenimento que não propicie 
condições para manutenção da distância mínima segura entre as pessoas, tais como playgrounds, piscinas, 
brinquedos de uso coletivo, espaço kids, entre outros.  

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

 

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

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

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

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

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

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

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

 

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

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

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

 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS 
LTDA ME
EMPENHO 15212/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 02 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: INFRARED INFORMATICA CATANDUVA 
LTDA EPP
EMPENHO 15001/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contra-
tada, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreteri-
velmente, a contar do recebimento desta, a totalidade do 
empenho em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabe-
lecido implicará na aplicação das penalidades administrati-
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
DESPACHO
Despacho de Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de Licitação n 55/20
Contratada: Philips Medical System Ltda
Objeto: Aquisição de Monitores Multiparametro com IBP e 
Capnografi a para assistência aos pacientes em atendimento 
devido ao Covid-19. Art. 4° da LF 13.979/20 cc Art 24, IV da 
L.F 8.666/93. SMS. Aldenis A. Borim
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Concorrência n.º 02/2020; Contrato: COC/0018/20
Contratada: Madri Iski Construções Eireli
Nos termos do art. 65, § 1º da Lei 8.666/93, fi ca suprimido 
em aproximadamente 24,4200344% do valor inicial do con-
trato supramencionado. SMO. Sergio A. Issas.
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de Licitação Nº 054/2020
Contrato: DIL/0027/20
CONTRATADA: CLEAN MEDICAL COMÉRCIO DE EQUI-
PAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de ser-
viços de locação de 20 bombas de infusão, tendo em conta 
a pandemia do CORONAVIRUS, a serem utilizados em 
unidade(s) de Saúde do Município – R$102.000,00 – SMS. 
Aldenis A. borim – Prazo de vigência: 180 dias.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 739/2019

ATA Nº 0683/20
CONTRATADA: A.M. MOLITERNO EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais odontológicos – Valo-
res Unitários – Item 01 – R$31,27; Item 04 – R$0,07; Item 
06 – R$10,62; Item 07 – R$10,62; Item 09 – R$52,00; Item 
10 – R$15,90; Item 11 – R$18,47; Item 14 – R$17,00; Item 
17 – R$0,22; Item 20 – R$2,30; Item 24 – R$1,17; Item 25 
– R$1,17; Item 31 – R$12,88; Item 32 – R$3,95; Item 33 
– R$0,42; Item 34 – R$0,31; Item 36 – R$17,99; Item 38 – 
R$1,15; Item 39 – R$1,42; Item 40 – R$61,75 - SMS – Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 246/2020
ATA Nº 0684/20
CONTRATADA: INDUSTRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de arames, barras de ferro e outros 
– Valores Unitários – Item 01 – R$14,40; Item 02 – R$14,90; 
Item 03 – R$54,75; Item 04 – R$305,04; Item 05 – R$117,00; 
Item 06 – R$38,50; Item 07 – R$97,50; Item 08 – R$90,70; 
Item 09 – R$76,90; Item 10 – R$21,00; Item 11 – R$10,56; 
Item 12 – R$126,00; Item 13 – R$100,00; Item 14 – R$52,20- 
SMSG – Ulisses R. Almeida – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 247/2020
ATA Nº 0685/20
CONTRATADA: GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS 
LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de material de escritório – Valor 
Unitário – Item 04 – R$2,36- SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 249/2020
ATA Nº 0686/20
CONTRATADA: KING LED ELETRO ELETRONICA EIRELI 
EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais eletricos – Valores Uni-
tários – Item 75 – R$41,00; Item 76 – R$37,00- SME – Sueli 
Petronilia A. Costa – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 249/2020
ATA Nº 0687/20
CONTRATADA: ELETRO AREA DIST. MOTORES, BOMBAS 
E MATERIAL ELETRICO EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos – Valores 
Unitários – Item 05 – R$0,05; Item 06 – R$0,08; Item 07 
– R$0,05; Item 49 – R$2,10; Item 65 – R$0,11; Item 68 – 
R$1,05; Item 70 – R$0,90; Item 71 – R$1,40- SME – Sueli 
Petronilia A. Costa – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 261/2020
ATA Nº 0688/20
CONTRATADA: CARLA VANESSA FLORA DOS SANTOS 
33175401848.
OBJETO: Fornecimento de peças para manutenção cor-
retiva e preventiva em centrais de alarme – Valores Unitá-
rios – Item 09 – R$405,00; Item 10 – R$2.155,00; Item 11 
– R$390,00; Item 13 – R$400,00; Item 22 – R$40,00; Item 
23 – R$5,00; Item 25 – R$155,00; Item 27 – R$31,00- SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 258/2020
ATA Nº 0689/20
CONTRATADA: LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS 
LTDA EPP.
OBJETO: Fornecimento de borrifador e capacho – Valor Uni-
tário – Item 02 – R$6,10 - SME – Sueli Petronilia A. Costa
 – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 277/2020
ATA Nº 0690/20
CONTRATADA: INDUSTRIA DE MÓVEIS V. V. LTDA - ME
OBJETO: Fornecimento de materiais de construção – Valo-
res Unitários – Item 01 – R$15,80; Item 02 – R$17,90; Item 
03 – R$39,90; Item 05 – R$3,60; Item 07 – R$3,00; Item 08 – 
R$38,90; Item 09 – R$3,50; Item 10 – R$3,50 - SME – Sueli 
Petronilia A. Costa – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 15529/2020
CONTRATO Nº: DPL/0055/20
CONTRATADA: COP FAC MAQUINAS LTDA
OBJETO: Prestação de serviços de locação de maquinas e 
equipamento fotocopiadoras para a Policia Militar– SMTTS 
– Amaury Hernandes - Prazo de vigência: 12 meses. Valor 
Total: R$7.920,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA E.M. MONICA I E 
CEBOLINHA (AVENIDA ARNALDO AFFINI, 262, JD. BELO 
HORIZONTE) – SEC. MUN. EDUCAÇÃO. Informamos que 
foram disponibilizados esclarecimentos relativos a este 
procedimento licitatório no seguinte endereço: http://www.
riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action   e fi ca, 
desde já, fazendo parte integrante do instrumento convoca-
tório, sendo válido para todos os efeitos legais o documento 
original encartado nos autos, a disposição dos interessados.
AVISO
ESCLARECIMENTOS RETIFICAÇÃO DO EDITAL E PROR-
ROGAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico 304/2020 Processo: 
12689/2020
Objeto: registro de preços para aquisição de máscaras para 
a guarda municipal no combate ao covid 19. Secretaria Muni-
cipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
Devido aos esclarecimentos prestados, informamos que 
foi retifi cado novamente o memorial descritivo anexo I do 
edital. O Edital retifi cado estará disponibilizado no link “Edital 
Completo e Anexos” no sistema Portal de Compras à todos 
os interessados. Fica redesignada a data de processamento 
do pregão conforme segue: O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 18/09/2020, às 14:00h. e abertura a partir 
das 14:02h. Mariana Correa Pedroso Fernandes-pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
232/2020 – PROCESSO Nº 12.118/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de dietas indus-
trializadas para atender ações judiciais. Secretaria Municipal 

de Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 09/09/2020 às 16:00hs para 
continuidade dos trabalhos. Lucia Helena Antonio – Pregoei-
ra.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
209/2020 – PROCESSO Nº 11.939/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
para atender a demanda da rede pública de saúde e reali-
zar procedimentos e exames no Laboratório Municipal de 
Sorologia. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 09/09/2020 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° 346/2020, PROCESSO 12.957/2020, objetivando 
o registro de preços para contratação de serviços de ali-
nhamento e balanceamento dos veículos da frota munici-
pal. Secretaria Municipal de Administração. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 21/09/2020, 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° 352/2020, PROCESSO 13.001/2020, objetivando o 
registro de preços para prestação de serviço de locação de 
gradil e fechamento estruturado de aço. Secretaria Municipal 
de Agricultura e Abastecimento. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 18/09/2020, 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.
REVOGAÇÃO
TERMO DE REVOGAÇÃO
Modalidade: Pregão eletrônico 138/2020 Processo: 
11.382/2020
Objeto: Aquisição de veículo tipo Van/Furgão zero quilometro 
para a Secretaria Municipal de Assistência Social.
Fica revogado o presente processo conforme item 5 Capitu-
lo XI do edital. Patricia Lisboa Ribeiro Bernussi - Secretária 
Municipal de Assistência Social. 

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

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº: 
005/2020
CONTRATANTE: Empresa Municipal de Urbanismo de São 
José Do Rio Preto – EMURB
CONTRATADA: ATIVA SINALIZACAO VIARIA LTDA 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviço de pintura e sinalização de solo em vias 
públicas no Município de São José do Rio Preto para rea-
dequação, demarcação e enumeração das vagas de esta-
cionamento rotativo, sem o emprego de materiais que serão 
fornecidos pela Contratante. 
VALOR ACRESCIDO: R$ 77,84  (Setenta e sete reais e 
oitenta e quatro centavos).
 VALOR CONTRATO: R$ 10.589,68 (dez mil quinhentos e 
oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos
VALOR TOTAL: R$10.667,52 (Dez mil e seiscentos e ses-
senta e sete reais e cinquenta e dois centavos)
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste contra-
to será por 06 (seis)meses.
DATA DA ASSINATURA: 05 de junho de 2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato nº 005/2020; Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 
123/2006.
São José do Rio Preto-SP, 07 de agosto de 2020.
__________________________________________
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

Sindicância Investigativa n° 001⁄2020

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo 
São José do Rio Preto – EMURB, RODRIGO ILDEBRANDO 
JULIANO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 87 do Ato Normativo n.º 01/2018, e pelo Decreto 
n.º 17.163 de 24 de setembro de 2014, considerando o apu-
rado na instrução da Sindicância Investigativa n° 001⁄2020 e 
nos fundamentos constantes no Art. 148 do Ato Normativo n.º 
01/2018 e demais disposições legais correlatas, resolve: aco-
lher o Relatório Final da Comissão Sindicante, considerando 
as razões expostas na citada manifestação jurídica e deter-
minar nos termos do Art. 100, I do Ato Normativo n° 001/2018 
o arquivamento dos autos.
São José do Rio Preto, 04 de Setembro de 2020.
___________________________________
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
Diretor Presidente
EMURB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E X T R A T O   D E   P O R T A R I A S

PORTARIA N.º 34.486 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020
NOMEIA, em decorrência da exoneração do Chefe de Gabi-
nete, publicada pela Portaria nº 34.473 de 17 de agosto de 
2020, ORESTES EDUARDO TONELLI, para ocupar o Cargo 
em Comissão – CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO 
- CD.101.2, lotado no Gabinete da SECRETARIA MUNICI-
PAL DE HABITAÇÃO, constante do Anexo I da Lei Comple-
mentar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares 
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 
437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017, 577/2018, 
583/2018 e 598/2019, retroagindo os efeitos desta a 01 de 
setembro de 2020.
PORTARIA N.º 34.487 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020
NOMEIA, em decorrência da exoneração do Chefe de Divi-
são, publicada pela Portaria nº 34.474 de 17 de agosto de 
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2020, NAIARA NOGUEIRA RAMOS, para ocupar o Cargo 
em Comissão – CHEFE DE DIVISÃO - CD.101.1, lotada 
na Divisão de Planos de Habitação de Interesse Social da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, constante do 
Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas 
Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 
414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 
543/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, retroagindo os 
efeitos desta a 01 de setembro de 2020.
PORTARIA N.º 34.488 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020
EXONERA, a pedido, VICTOR AUGUSTO GONÇALVES DE 
SOUZA, do Cargo em Comissão – ASSESSOR ESPECIAL 
– CA.102.3, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 
346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 
363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 
537/2017, 541/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, lotado 
na SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, 
nomeado pela Portaria n.º 34.401 de 22 de julho de 2020, 
retroagindo os efeitos desta a 01 de setembro de 2020.
PORTARIA N.º 34.489 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020
EXONERA, JAQUELINE BARROS DOS SANTOS PRATES, 
do Cargo em Comissão – CHEFE DE COORDENADORIA 
– CD.101.2, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 
346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 
363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 
537/2017, 541/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, lotada 
na Coordenadoria de Jornalismo da SECRETARIA MUNICI-
PAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, nomeada pela Portaria 
n.º 34.402 de 22 de julho de 2020, retroagindo os efeitos 
desta a 01 de setembro de 2020.
PORTARIA N.º 34.490 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020
NOMEIA, em decorrência da exoneração do Assessor Espe-
cial, publicada pela Portaria nº 34.488 de 02 de setembro de 
2020, JAQUELINE BARROS DOS SANTOS PRATES, para 
ocupar o Cargo em Comissão – ASSESSOR ESPECIAL 
- CA.102.3, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE CO-
MUNICAÇÃO SOCIAL, constante do Anexo I da Lei Comple-
mentar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares 
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 
437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017, 577/2018, 
583/2018 e 598/2019, retroagindo os efeitos desta a 01 de 
setembro de 2020.
PORTARIA N.º 34.491 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020
NOMEIA, em decorrência da exoneração do Chefe de 
Coordenadoria, publicada pela Portaria nº 34.489 de 02 de 
setembro de 2020,a servidora de carreira LETICIA DE FREI-
TAS GRECO, para ocupar o Cargo em Comissão – CHEFE 
DE COORDENADORIA - CD.101.2, lotada na Coordenado-
ria de Jornalismo da SECRETARIA MUNICIPAL DE COMU-
NICAÇÃO SOCIAL, constante do Anexo I da Lei Comple-
mentar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares 
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 
437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017, 577/2018, 
583/2018 e 598/2019, retroagindo os efeitos desta a 01 de 
setembro 2020.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.682
DE 4 DE SETEMBRO DE 2020.

Altera o prazo fi xado no art. 4º do Decreto nº 18.571, de 24 
março de 2020 e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, itens VI e XXXVI da Lei 
Orgânica do Município;
Considerando a situação epidemiológica atual no Município,
D E C R E T A:
Art. 1º É estendido até 20 de setembro de 2020 o prazo 
fi xado no caput do artigo 4º do Decreto nº 18.571, de 24 
de março de 2020, com a redação dada pelo Decreto nº 
18.586, de 15 de abril de 2020, bem como o prazo previsto 
no art. 1º do Decreto nº 18.575, de 26 de março de 2020. 
Art. 2º O funcionamento dos estabelecimentos comerciais e 
de serviços, essenciais e não essenciais, previstos na Fase 
3 – cor amarela – do Plano São Paulo aprovado pelo Decre-
to Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, fi ca regido 
na forma da DELIBERAÇÃO nº 04 do Comitê Gestor de En-
frentamento ao Coronavírus, disponível no sítio eletrônico: 
https://www.riopreto.sp.gov.br/coronavirus/, e por eventuais 
Deliberações ulteriores do referido Comitê.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 4 de setembro de 
2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
DR. ALDENIS BORIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e local de costume e, pela 
Imprensa Local.

DECRETO Nº 18.683
DE 04 DE SETEMBRO DE 2020.

Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 5º da Lei nº 13.369, de 27 de 
novembro de 2019;

D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 155.000,00 
(cento e cinquenta mil reais), para reforço das dotações 
orçamentárias a seguir descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 263 R$ 50.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo
14.002.23.695.0016.2001.3390.30.01 – Material de consu-
mo
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 448 R$ 30.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 

turismo
14.002.23.695.0016.2001.3390.30.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
Ficha 561 R$ 75.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
19.001.15.122.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de 
que trata o artigo 1º decorrem de anulações parciais das 
dotações orçamentárias a seguir descritas, nos termos do 
que dispõe o inciso III do §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 443 R$ 80.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo
14.001.23.691.0016.2037.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
Ficha 559 R$ 75.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
19.001.15.122.0002.2001.3390.30.01 – Material de consumo
Art. 3º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 04 de setembro de 
2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JÚNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉ-
GICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 48/2019 – 
CONCORRÊNCIA nº 02/2019 – PROC. nº 29/2019. Contra-
tada: CONST-RIO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.
Objeto: Readequação qualitativa e quantitativa sem acrés-
cimo de valor, aplicação de reajuste e prorrogação do prazo 
de vigência e execução contratual referente a implantação 
das obras complementares para o poço tubular profundo 
– PTG-09, com construção de reservatório para 2.000 M³, 
cubículo de média tensão, instalações para tratamento e dis-
tribuição de água e demais instalações necessárias, incluin-
do fornecimento de todos os materiais, mão de obra, máqui-
nas e equipamentos necessários à execução dos serviços. 
Prazo prorrogado: 3 meses Valor do Reajuste: R$ 
125.905,93 Valor Total: R$ 6.767.563,50
Assinatura: 04.09.2020
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
AVISO ÀS LICITANTES - RECURSO ADMINISTRATIVO - 
CONCORRÊNCIA nº 04/2020 – PROC. nº 46/2020.
RECORRENTE: ALTALE INDUSTRIAL E INFRA ELETRO-
MECÂNICA LTDA
RECORRIDAS: EB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOMBAS 
E FUNDIDOS EIRELI e TECNOÁGUA INDÚSTRIA, CO-
MÉRCIO. IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DE BOMBAS EIRELI
Recebo o Recurso interposto pela recorrente, fi cando aberto 
o prazo às demais licitantes para fi ns de contrarrazões. S.
J.Rio Preto, 04.09.2020 – Alan Sinibaldi Cornachioni – Presi-
dente Interino da CL.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO – INEXIGIBI-
LIDADE 03/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 37/2020. Objeto: 
Contratação de empresa para fornecimento de equipamen-
tos sobressalentes dos atuadores elétricos da marca BER-
NARD CONTROLS instalados no sistema de automação dos 
fi ltros da ETA.
Contratada: JCN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRE-
LI
Ordem de Fornecimento nº 106/2020, recebida em 
12.08.2020. Valor: R$ 51.880,00.
Prazo de entrega: 45 dias.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO – PREGÃO 
ELETRÔNICO 11/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 19/2020 
– Objeto: Aquisição de computadores e equipamentos de 
informática.
Contratada: DANIELA VILACOBA RODRIGUES
Ordem de Fornecimento nº 107/2020, recebida em 
17.08.2020. Valor: R$ 122.445,00.
Prazo de entrega: 30 dias. Item: 01
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO – PREGÃO 
ELETRÔNICO 11/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 19/2020 
– Objeto: Aquisição de computadores e equipamentos de 
informática.
Contratada: AGNOS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - 
ME
Ordem de Fornecimento nº 108/2020, recebida em 
18.08.2020. Valor: R$ 47.940,00.
Prazo de entrega: 30 dias. Item: 05
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO – PREGÃO 
ELETRÔNICO 11/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 19/2020 
– Objeto: Aquisição de computadores e equipamentos de 
informática.
Contratada: LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO 
EIRELI
Ordem de Fornecimento nº 109/2020, recebida em 
15.08.2020. Valor: R$ 203.887,40.
Prazo de entrega: 30 dias. Itens: 02, 03, 04, 06, 07 e 08
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO – PREGÃO 
ELETRÔNICO 11/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 19/2020 
– Objeto: Aquisição de computadores e equipamentos de 
informática.
Contratada: DIAL COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EM 

GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA-ME
Ordem de Fornecimento nº 110/2020, recebida em 
19.08.2020. Valor: R$ 990,00.
Prazo de entrega: 30 dias. Item: 10
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE. 
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 30/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
45/2020
Objeto: Aquisição de 6 (seis) kits de reparo para válvula gui-
lhotina de 24” (600mm).
Contratada: VALCOM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
LTDA
Ordem de Fornecimento nº 124/2020, recebida em 
20.08.2020. Valor: R$ 26.880,00.
Prazo de entrega: 30 dias.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 33/2020 - PREGÃO ELE-
TRÔNICO 44/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 61/2020 - 
Contratada: D & H Comércio e Distribuição de Dispositivos 
Eletroeletrônicos LTDA. Objeto: Contratação de empresa 
para prestação de serviços de vigilância patrimonial eletrôni-
ca preventiva, sendo os materiais fornecidos em comodato 
e instalados em unidades do SeMAE, por um período de 12 
meses.
Valor: R$ 325.000,00 Prazo: 12 meses   Data da assinatura: 
04.09.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 46/2020, 
Processo SICOM 3240/2020 objetivando a Aquisição de 
lacres com cabo de aço de 500mm de comprimento, corpo 
em Plástico para Cavaletes e Caixas Padrão ¾” - Verde com 
Logomarca e numeração. Diâmetro do cabo viável para pas-
sar pelos furos dos tubetes.
Prazo de Entrega: 40 dias. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 18.09.2020, às 08h30 e abertura a par-
tir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 26.08.2020 – Ruy Dias Sampaio - Gerente 
Comercial e de Relações com o Usuário
Extrato de Portaria nº 057 de 02/09/2020 – RESOLVE: 
Nomear o servidor CARLOS EDUARDO MONTEIRO DE 
OLIVEIRA, matrícula nº 914, ocupante do cargo de Agente 
de Saneamento, para a função de Supervisão de Equipe da 
Gerência de Operação e Manutenção - Água, criada pela Lei 
Complementar Municipal nº 266, de 06 de outubro de 2008, 
artigo 06, tabela “D”, alterada pela Lei Complementar nº 464 
de 17 de abril de 2015 e consolidada pela Lei Complementar 
498 de 11 de fevereiro de 2016, fazendo jus a retribuição 
remuneratória correspondente. Esta Portaria entra em vigor 
na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01 
de setembro de 2020.
Extrato de Portaria nº 058 de 02/09/2020 – RESOLVE: 
Dispensar o servidor MARIVALDO ROBERTO SINHORI-
NI, matrícula nº 139, da função de Supervisão de Equipe, 
criado pela Tabela “D”, do Anexo I, da Lei Complementar nº 
266/2008. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos em 01 setembro de 2020.
Extrato de Portaria nº 059 de 02/09/2020 – RESOLVE: No-
mear o servidor LEONARDO GALVÃO EGGERT, matrícula 
nº 886, ocupante do cargo de Agente de Saneamento, para 
a função de Chefe de Divisão de Manutenção Elétrica e Au-
tomação na Gerência de Operação e Manutenção - Água do 
SeMAE, criada pela Tabela “C”, do Anexo I, da Lei Comple-
mentar nº 266/2008, fazendo jus a retribuição remuneratória 
correspondente. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos em de 01 de setembro 
2020.
EXTRATO DE PORTARIA Nº 060 de 02/09/2020. Designa-
ção de servidor(es) para exercer(em) a função de fi scal do(s) 
contrato(s) fi rmados com a Companhia Paulista de Força e 
Luz – CPFL. RESOLVE: Art. 1º - DESIGNAR a(o) servidor(a) 
MARIVALDO ROBERTO SINHORINI, matrícula n. 139, agen-
te de saneamento, para exercer a função de FISCAL DO 
CONTRATO em epígrafe, fazendo jus à respectiva remune-
ração pela atividade especial, e, como SUPLENTE, o servi-
dor FELIPE ABNER ARAUJO DE SOUZA CEZAR, matrícula 
n. 885, ocupante do cargo de agente de saneamento, ambos 
lotados na Gerência de Operação e Manutenção – Água. 
Art. 2º - Fica revogada a portaria n. 268 de 03 de novembro 
de 2016 deixando de surtir efeitos em 31 de agosto de 2020. 
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos em 01 de setembro de 2020.
Extrato de Portaria nº 061 de 04/09/2020 – RESOLVE: De-
signar, em caráter de substituição, José Roberto Biroli, lotado 
como Diretor de Gestão, para responder interinamente pela 
Superintendência do SeMAE, a partir de 08 de setembro de 
2020, enquanto durar a ausência do titular, sem fazer jus 
a diferença da remuneração. Esta portaria entra em vigor 
na data de sua publicação, surtindo efeito a partir de 08 de 
setembro de 2020. 
S. J. Rio Preto 04.09.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

Portaria SEMAS n° 18/2020
04 de setembro de 2020.

Dispõe sobre a revogação do regime de jornada por turnos 
de trabalho na Secretaria de Assistência Social e novas de-
terminações de organização dos atendimentos no serviço da 
Secretaria Municipal de Assistência Social frente as atuali-
zações das demandas e ações em medidas de prevenção e 
enfrentamento a pandemia do coronavírus (COVID-19)
PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI, Secretária Muni-
cipal de Assistência Social - SEMAS- do Município de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e nos termos do Decreto nº 18.360 de 25 
de julho de 2019,
CONSIDERANDO as normativas no âmbito Federal, Esta-
dual e Municipal, que dispõe sobre as medidas para enfren-
tamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO as recomendações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), sobre as medidas de prevenção e 
controle de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) e;
CONSIDERANDO, a mudança de classifi cação do Município 
no cenário atual da pandemia COVID-19, neste momento.
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RESOLVE:
Artigo 1º - Fica revogado em todos os termos a Portaria 
SEMAS nº 10/20 no dia 05 de setembro de 2020.
Artigo 2º - Ratifi ca-se em todos os termos e recomenda-se 
informar, esclarecer e orientar a todas as pessoas sobre as 
medidas de prevenção a contaminação, evitando aglome-
rações, conforme determinações dos órgãos de saúde, no 
exercício da função de Proteção Social para com a popula-
ção.
Artigo 3º - Nas dependências da unidade de atendimento, 
deverá ser observada a distância mínima de 1,5 metro entre 
as pessoas, como medida de prevenção ao contágio e dis-
seminação do vírus, e respeitar a marcação física no chão.
Artigo 4º - As determinações dispostas complementam o 
Decreto Municipal nº 18.554 e ratifi cação/retifi cam as Porta-
rias SEMAS nº 02, 03, 06, 08 e 10/2020 e demais legislação 
superveniente, não eximindo a observância e o cumprimento 
de regras específi cas.
Artigo 5º - Esta portaria será publicada no Diário Ofi cial do 
Município, e entra em vigor no dia 05/09/2020, podendo ser 
revista a qualquer tempo de acordo com a necessidade e as 
medidas de prevenção e enfrentamento da pandemia.
PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI 
SECRETÁPRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 17/2020, 

de 01 de setembro de 2020.

Nomeia a Gestora da Parceria referente ao Chamamento 
Público nº 01/2019-SEMAS/CMDI - Processo Administrativo 
nº 05/2019-SEMAS.

Patricia Lisboa Ribeiro Bernussi, Secretária Municipal de 
Assistência Social do Município de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, nos 
termos do Decreto nº 17.703 de 03 de fevereiro de 2017.
Considerando o artigo 2º, inciso VI da Lei Federal nº. 
13.019/2014;
Considerando o artigo 11, incisos IV, do Decreto nº 17.708 
de 07 de fevereiro de 2017, e alterações posteriores.
NOMEIA: 
Art. 1º - A Servidora Pública Juliana Federico, responsável 
pela gestão da Parceria celebrada entre a Secretaria Munici-
pal de Assistência Social/Conselho Municipal dos Direitos do 
Idoso–CMDI e o Lar São Vicente de Paulo, para execução 
do Projeto “ClimatizAção – gerando qualidade” que constitui 
em gerar bem-estar, qualidade e conforto aos idosos atra-
vés da aquisição/instalação de climatizadores, tornando os 
ambientes mais adequados para realização das atividades, 
no âmbito da Rede de Proteção Social - Sistema Único da 
Assistência Social do Município.
Art. 2º - A servidora deverá acompanhar e fi scalizar a execu-
ção da referida parceria.
Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Art. 4º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma 
data e local de costume, e, em Diário Ofi cial do Município, 
bem como registrada em livro próprio desta Secretaria 
Municipal de Assistência Social de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, entrando em vigor na data de sua 
publicação.
 Publique-se, registre-se e cumpra-se.  
Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi
CRESS nº 25.455
Secretária Municipal de Assistência Social

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EDITAL N.º 071/2020 

04 DE SETEMBRO DE 2020
EMPRESA.: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
CNPJ:                        09.461.095/0001-15
INSCR. MUN.: 143.338/0
Fica o sujeito passivo, autuado por infração à legislação tri-
butária do ISSQN,  notifi cado através do presente edital, ten-
do em vista que no dia 28/08/2020 os Auditores Fiscais abai-
xo identifi cados estiveram no estabelecimento da empresa 
supracitada para ciência pessoal, porém houve recusa de 
recebimento por parte do sócio, recusa igualmente feita na 
entrega dos documentos pelo correio,  a recolher os valores 
constantes nos Autos de Infração e Imposição de Multa – 
AIIM´s e Auto de Infração do Simples Nacional – AINF- abai-
xo relacionados no prazo legal de 30 (trinta) dias contados 
da data da recusa de entrega pessoal – 28/08/2020- confor-
me artigo 202, inciso I da Lei Municipal nº 3.359/83, ou apre-
sentar defesa por escrito, sob pena de cobrança executiva, 
nos termos dos artigos 217, VII; 237 e 244 da Lei Municipal 
nº 3.359/83, com a nova redação dada pelo parágrafo 1º do 
artigo 77 da Lei Complementar Municipal n° 178/2003.
 
1. AINF 04900070970000100032255201974 - capi-
tulação legal: Arts. 3º § 1º, 13, 18, 25, 26 inciso I, e 34, da 
Lei Complementar nº 123/2006 e atualizações. Arts. 1º, 2º, 
3º, 4º, 16, 20, parágrafo único, inciso I, 21, 25-A, 37, § 2º, 
inciso II, 57, 82, 84 e 85, inciso I e III, da Resolução CGSN 
nº 94/2011.
2. AIIM 060-OA/2020 – capitulação legal: art. 73, inciso 
II, alínea “a” da LCM 178/2003. 
3. AIIM 025-OA/2020 – capitulação legal: art. 73, inciso 
VII, alínea “b” da LCM 178/2003.
A multa poderá ser paga com desconto desde que o paga-
mento ocorra dentro do prazo estabelecido e observadas 
as demais condições previstas do artigo 81 da Lei Comple-
mentar Municipal nº 178/2003 e, para o AINF, o artigo 35 da 
Lei Complementar 123/2006 e artigo 87, parágrafo único, 
da Resolução CGSN 94/2011. Para este último caso o valor 
será recalculado na data do efetivo pagamento e recolhi-
do por meio do Documentos de Arrecadação do Simples 
Nacional – DAS-AINF, utilizando-se de aplicativo disponível 
no Portal do Simples Nacional, nos termos do artigo 81 da 
Resolução CGSN 94/2011.
Caso opte por apresentar defesa, esta deverá ser protocola-
da na Unidade do Poupatempo, situada na Rua Antônio de 
Godoy, 3033 - Centro, São José do Rio Preto – SP.
Em 27/08/2020, no exercício legal de nossa atribuição, 
devidamente autorizado, encerramos, por meio do Termo 
de Encerramento de Fiscalização nº 23/2020, a fi scalização 
da empresa supramencionada, que abrangeu o período de 
01/01/2014 a 31/12/2016. Em razão das irregularidades apu-
radas, foram lavrados os AIIM’s acima elencados.

Sem prejuízo do disposto no art. 149 do CTN, as autuações 
poderão ser refeitas caso surjam fatos novos que modifi -
quem a realidade encontrada.
Informamos que toda a documentação referente ao processo 
que gerou os AIIM’s supracitados encontra-se, sob a guarda 
do Fisco Municipal, à disposição do representante legal da 
empresa, responsável solidário ou de pessoa legalmente 
habilitada para análise e conhecimento, podendo ser consul-
tada nos dias úteis durante os horários de expediente.
São José do Rio Preto (SP), 04 de setembro de 2020.

Michele S. Hirata Fabris
Auditor Fiscal Tributário Municipal
Rosemberg Brandão
Auditor Fiscal Tributário Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EDITAL N.º 072/2020 

04 de Setembro de 2020 
EMPRESA.: DELARCO CONSTRUTORA E NEGOCIOS 
IMOBILIARIOS LTDA 
CNPJ: 14.343.763/0001-40 
INSCR. MUN.: 3120520
Fica o sujeito passivo, autuado por infração à legislação 
tributária do ISSQN,  notifi cado através do presente edital, 
tendo em vista que no dia 28/08/2020 os Auditores Fiscais 
abaixo identifi cados estiveram no estabelecimento da empre-
sa supracitada para ciência pessoal, porém houve recusa de 
recebimento por parte do sócio, recusa igualmente feita na 
entrega dos documentos pelo correio,  a recolher os valores 
constantes nos Autos de Infração e Imposição de Multa – AII-
M´s e Auto de Infração do Simples Nacional – AINF- abaixo 
relacionados no prazo legal de 30 (trinta) dias contados da 
data da recusa de entrega pessoal – 28/08/2020- conforme 
artigo 202, inciso I da Lei Municipal nº 3.359/83, ou apre-
sentar defesa por escrito, sob pena de cobrança executiva, 
nos termos dos artigos 217, VII; 237 e 244 da Lei Municipal 
nº 3.359/83, com a nova redação dada pelo parágrafo 1º do 
artigo 77 da Lei Complementar Municipal n° 178/2003.
1. AIIM 014-OP/2020 – capitulação legal: art. 73, inciso I, 
alínea “a” da LCM 178/2003. 
2. AIIM 024-OA/2020 – capitulação legal: art. 73, inciso VII, 
alínea “b” da LCM 178/2003. 
3. AIIM 059-OA/2020 – capitulação legal: art. 73, inciso II, 
alínea “a” da LCM 178/2003. 
A multa poderá ser paga com desconto, desde que o paga-
mento ocorra dentro do prazo estabelecido e observadas as 
demais condições previstas do artigo 81 da Lei Complemen-
tar Municipal nº 178/2003. Caso opte por apresentar defesa, 
esta deverá ser protocolada na Unidade do Poupatempo, 
situada na Rua Antônio de Godoy, 3033 - Centro, São José 
do Rio Preto – SP.
 Em 27/08/2020, no exercício legal de nossa atribuição, 
devidamente autorizado, encerramos, por meio do Termo 
de Encerramento de Fiscalização nº 24/2020, a fi scalização 
da empresa supramencionada, que abrangeu o período de 
01/01/2014 a 31/12/2016. Em razão das irregularidades apu-
radas, foram lavrados os AIIM’s acima elencados. 
Sem prejuízo do disposto no art. 149 do CTN, as autuações 
poderão ser refeitas caso surjam fatos novos que modifi -
quem a realidade encontrada.
Informamos que toda a documentação referente ao processo 
que gerou os AIIM’s supracitados encontra-se, sob a guarda 
do fi sco municipal, à disposição do representante legal da 
empresa, responsável solidário ou de pessoa legalmente 
habilitada para análise e conhecimento, podendo ser consul-
tada nos dias úteis durante os horários de expediente.

São José do Rio Preto (SP), 04 de setembro de 2020. 
Michele S. Hirata Fabris
Auditor Fiscal Tributário Municipal
Rosemberg Brandão
Auditor Fiscal Tributário Municipal.

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA 
UNIDADE DE JULGAMENTO TRIBUTÁRIO FISCAL 

DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 
EDITAL Nº 010/2020 – SEMFAZ/DAFT/UJTF 
A UNIDADE DE JULGAMENTO TRIBUTÁRIO FISCAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA, 
integrante da Secretaria Municipal da Fazenda, devido à impossibilidade de efetivação de ciência, por meio dos 
Correios, do andamento processual dos processos abaixo especificados, vem NOTIFICAR os respectivos 
interessados abaixo elencados das decisões e despachos exarados nos requerimentos apresentados e dos 
respectivos prazos para recurso/providências. Esgotado o prazo sem que os interessados tenham tomado as 
devidas providências, os processos seguirão os trâmites devidos até final arquivamento. 
Ademais, ficam os interessados cientes de que os autos dos processos estarão disponíveis para vistas durante o 
respectivo prazo para recurso/providências, no seguinte endereço: 

Secretaria da Fazenda - UNIDADE DE JULGAMENTO  
Rua Silva Jardim, 3157 - Centro  
São José do Rio Preto - SP - CEP. 15010-060  

São José do Rio Preto, 03 de setembro de 2020. 
CARLOS ALBERTO PAULA ALVES 

Julgador-Chefe 
UNIDADE DE JULGAMENTO 

 

Protocolo Nome do 
Interessado/Representante Contribuinte/Representado Decisão/Despacho 

2018000318643 ANTONIO BARBOSA NOBRE ANTONIO BARBOSA NOBRE IMPROCEDENTE 

2018000250549 
CLAUDENIRA APARECIDA FARIA DE 

ALMEIDA 
CLAUDENIRA APARECIDA FARIA DE 

ALMEIDA 30305190822 IMPROCEDENTE 

2018000250546 CLAUDENIRA APARECIDA FARIA DE 
ALMEIDA 

CLAUDENIRA APARECIDA FARIA DE 
ALMEIDA 30305190822 

IMPROCEDENTE 

2018000267651 
CLAUDENIRA APARECIDA FARIA DE 

ALMEIDA 
CLAUDENIRA APARECIDA FARIA DE 

ALMEIDA 30305190822 IMPROCEDENTE 

2018000342155 FERNANDO CESAR DOS SANTOS 
BARBOSA 

EUNICE DOS SANTOS HOROIWA IMPROCEDENTE 

2018000186436 SORAIA SANCHES CARVALHO NEWTON SANCHES TOLEDO IMPROCEDENTE 

2018000404002 CLEOMARA DE SANTANA  
OFELIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTO 

SANTANA 

PRAZO DE 30 DIAS PARA 
JUNTADA DE 

DOCUMENTOS CONFORME 
DESPACHO, SOB PENA DE 

INDEFERIMENTO 

2018000032936 VALTER ROSA DA SILVA VALTER ROSA DA SILVA PROCEDENTE 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São José do Rio Preto, 05 de Setembro de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
ACADEMIA OFICINA FITNESS STUDIO LTDA ME 01674/20 AIF-P-C 000166 
ACOLHER RESIDENCE CASA DE REPOUSO LTDA 01702/20 AIF-S-V 000058 
ADILSON NOGUEIRA SANTANA ME 01707/20 AIF-S-E 000084 
ADINAM WATANABE RAMALHO 01679/20 AIF-I-E 1073 
AMAURI PEDRO DA SILVA 05303606830 01677/20 AIF-P-A 000122 
ANGELICA DE CARVALHO QUEIROZ ME 01716/20 AIF-A-LF 000133 
BBQ RESTAURANTE LTDA 01709/20 AIF-P-F 000084 
BLOOMY FASHION EIRELI EPP 01724/20 AIF-P-C 000170 
BRUNO GOMES BAR ME 01670/20 AIF-P-A 000121 
C A PEDRONI SERV FESTAS ME 01668/20 AIF-S-V 000056 
CAEBI COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA ME 01720/20 AIF-P-A 000127 
CARLOS RODRIGUES DA SILVA RIO PRETO ME 01708/20 AIF-P-F 000085 
COMERCIAL INDIANA EIRELI 01719/20 AIF-A-N 000252 
DAYANE MIRIAM BARBOSA 01673/20 AIF-P-H 000053 
DIGITAL ASSESSORIA DE COBRANCAS S/S LTDA 01713/20 AIF-P-C 000168 
DUTRA ZIMINIANI COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA 01721/20 AIF-P-A 000123 
E-CHOPE SJRP COMERCIO DE BEBIDAS E CONVENIÊNCIAS LTDA 01714/20 AIF-A-M 00264 
F E F COMERCIO DE BEBIDAS RIO PRETO LTDA ME 01706/20 AIF-S-E 000083 
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA 01676/20 AIF-A-LF 000124 
IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA 01680/20 AIF-P-C 000167 
ITAMAR LEONIDAS PINTO PASCHOAL 01718/20 AIF-A-N 000251 
J L FURLAN & CIA LTDA 01669/20 AIF-P-A 000120 
JULIANO MAGALHAES TEIXEIRA 19572316885 01717/20 AIF-A-LF 000132 
LEANDRO FRANCO MARTINS ME 01711/20 AIF-P-A 000125 
LI JIANG BIJUTERIAS E PRESENTES ME 01723/20 AIF-P-C 000171 
LORRAN MATHEUS DE CAMPOS CARDOSO 01624472214 01667/20 AIF-P-C 000162 
MG NEGÓCIOS AUTOMOTIVOS LTDA 01678/20 AIF-P-C 000165 
MOHAMMAD SUMAN VESTUARIOS 01675/20 AIF-A-LF 000125 
MONICA ELIZA VECHIATO ME 01726/20 AIF-P-H 000056 
NATALINO PEREIRA DOS SANTOS 06397340813 01672/20 AIF-A-LF 000126 
REGINALDO MANOEL FERREIRA LEITE ME 01681/20 AIF-A-S 00080 
REPEL BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 01715/20 AIF-P-A 000126 
RESTAURANTE FLOR DE SAL EIRELI 01722/20 AIF-A-LF 000134 
SAFRA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA 01712/20 AIF-P-A 000124 
SÓ SUCOS WU RIO PRETO EIRELI ME 01671/20 AIF-A-LF 000123 
VIA VAREJO S/A 01710/20 AIF-A-M 00263 
WU & WEI PRESENTES E UTOLODADES EIRELI ME 01725/20 AIF-P-C 000169 

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO
(Art. 29, II, da Lei 13.303/16)
T.A.N° 022.2020
CONTRATO ORIGINÁRIO Nº: 007/2020
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: ONO DIGITAL TECNOLOGIA E MARKE-
TING LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na estru-
turação, confi guração e programação de um website institu-
cional com blog utilizando a plataforma wordpress mediante 
template escolhido para o Parque Tecnológico.
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias 
DATA DO CONTRATO: 02 de setembro de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 04 de setembro de 2020. 
João Pereira Curado Junior - Diretor- Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Edital da Concorrência Pública nº 002/2020
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os 
interessados que se encontra aberta a Concorrência Públi-
ca nº 002/2020, do tipo “maior oferta”, tendo por objeto a 
alienação de 05 (cinco terrenos de propriedade da Prefei-
tura Municipal de Bady Bassitt, conforme Lei Municipal nº 
2143/2013. A sessão para entrega e abertura dos envelopes 
será dia 09 de outubro de 2020 às 10h00 na Biblioteca Muni-
cipal de Bady Bassitt. Edital completo e maiores informações 
poderão ser obtidas através do site www.badybassitt.sp.gov.
br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Prefeitura 
Municipal de Bady Bassitt, em 04 de setembro de 2020. Luiz 
Antonio Tobardini - Prefeito Municipal.

Edital da Tomada de Preços nº 001/2020
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os 
interessados que se encontra reaberta a Tomada de Preços 
nº 001/2020, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA A EXECUÇÃO DE COBERTURA DO CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA TIRA-
DENTES, 1805, JARDIM BANDEIRANTES, EM BADY BAS-
SITT - SP. O recebimento e abertura dos envelopes ocorre-
rão no dia 23 de setembro de 2020 às 10:00 horas, na sede 
da Biblioteca Municipal de Bady Bassitt. Edital RETIFICADO 
completo e maiores informações poderão ser obtidas através 
do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@
badybassitt.sp.gov.br. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, 
em de 04 de setembro de 2020. Luiz Antonio Tobardini - Pre-
feito Municipal.

Edital do Pregão Presencial nº 015/2020
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os 
interessados que se encontra aberto o Pregão Presencial nº 
015/2020, referente à AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES. 
O recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão no dia 21 
de setembro de 2020 às 10:00 horas, na Prefeitura Munici-
pal de Bady Bassitt. Edital completo e maiores informações 
poderão ser obtidas através do site www.badybassitt.sp.gov.
br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Prefeitura 
Municipal de Bady Bassitt, em 04 de setembro de 2020. Luiz 
Antonio Tobardini - Prefeito Municipal.
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
CONVOCAÇÃO

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL-SP

SETOR DE FISCALIZAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 01/2020

Fica o Sr Jefferson de Freitas Oliveira, proprietário do Lote 
27, Quadra C, Mais Parque, Cedral-SP, a proceder com a 
limpeza do mesmo, conforme Lei Municipal nº 1870/2006, 
no prazo de 7 (sete) dias a contar da data de publicação 
desta Notifi cação. Ass: Clóvis Combinato e Kaue Faraguti 
Mucio, Agentes Fiscais.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78/2020
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de 
Licitação nº 13/2020, com base no art. 24, II, da Lei nº 
8.666/93, para “Aquisição de livros destinados a biblioteca 
da Creche Escola “Esdier Beloque Aredes”, para a empre-
sa VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, 
inscrita no CNPJ sob nº 02.593.711/0001-42, localizada na 
Rua Dom Pedro II, 319, Passo Fundo – RS, CEP: 99.051-
390, no VALOR GLOBAL R$ 7.986,00 (sete mil novecentos 
e oitenta e seis reais).

Monte Aprazível, 1º de setembro de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO QUE 
AS 13:00 DO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2020, NA SEDE 
DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA A RUA ANTONIO 
BATISTA RODRIGUES, Nº 364, CEP 15145 000, SERA 
REALIZADO O PROCESSO LICITATORIO 20/2020 NA 
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 17/2020, DO TIPO 
MENOR PREÇO, PARA AQUISIÇAO DE UMA AMBULAN-
CIA DE SIMPLES REMOÇAO, CONFORME DESCRITO 
EM EDITAL DE LICITAÇAO DISPONIBILIZADO NO ENDE-
REÇO ELETRONICO, ww.mirassolandia.sp.gov.br - JOAO 
CARLOS FERNANDES - PREFEITO MUNICIPAL. MIRAS-
SOLANDIA 18 DE AGOSTO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO QUE 
AS 13:00 DO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2020, NA SEDE 
DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA A RUA ANTONIO 
BATISTA RODRIGUES, Nº 364, CEP 15145 000, SERA 
REALIZADO O PROCESSO LICITATORIO 21/2020 NA 
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 18/2020, DO TIPO 
MENOR PREÇO, PARA AQUISIÇAO DE DOIS VEICULOS 
AUTOMOTORES, CONFORME DESCRITO EM EDITAL DE 
LICITAÇAO DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRO-
NICO, ww.mirassolandia.sp.gov.br - JOAO CARLOS FER-
NANDES - PREFEITO MUNICIPAL. MIRASSOLANDIA 25 
DE AGOSTO DE 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização 
do Pregão Presencial nº 073/2020, Ata de Registro de Preço nº 027/2020, objeto do Processo Licitatório nº 081/2020. TIPO: Menor preço por 
lote. OBJETO: A presente licitação tem como objeto a aquisição de diversos serviços mecânicos para manutenção da frota municipal de Guapiaçu/
SP, conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital.  DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 30 de 
setembro de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 08/09/2020, das 08:00 horas às 17:00 horas, no site 
oficial da prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão José de 
Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 04/09/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 072/2020, 
objeto do Processo Licitatório nº 080/2020. TIPO: Menor preço unitário. OBJETO: A presente licitação tem como objeto a aquisição de produtos químicos 
para o Departamento de Água do Município de Guapiaçu/SP, conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital.  DATA, 
HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 28 de setembro de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 08/09/2020, das 
08:00 horas às 17:00 horas, no site oficial da prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede 
na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 04/09/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
  
 
EXTRATO DE ADITIVO 
PROCESSO Nº 38/2020 
ADITIVO CONTRATUAL Nº 19/2020 
PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 18/2019 
Contratada: CHIESA BRASÍLIA AUTO POSTO LTDA 
Objeto: Altera, nos termos do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, a quantidade estimada de óleo 
diesel S10 do Contrato nº 18/2019. 
Vigência: Até 09 de setembro de 2020. Data da assinatura: 03 de setembro de 2020. Valor 
global: Supressão de R$ R$ 1.612,10 (um mil, seiscentos e doze reais e dez centavos). Recursos 
orçamentários: 3390.30 – Material de Consumo. Base Legal: artigo 65, II e § 2º, II da Lei Federal 
nº 8.666/93. São José do Rio Preto, 03 de setembro de 2020. Ver. PAULO ROBERTO 
AMBRÓSIO Presidente da Câmara Municipal. 
 
 
 
 
 
 



B-11Jornal
São José do Rio Preto, sábado
05 de setembro de 2020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA CONVENÇÃO ELEITO-
RAL MUNICIPAL

 
O PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PCdoB, do Municí-
pio de São José do Rio Preto-SP 

O Presidente municipal do Partido Comunista do Brasil 
– PCdoB do município de São José do Rio Preto/SP con-
siderando a Resolução da CPN/CC publicada no DOU de 
235 de março de 2020, que dispões sobre as Convenções 
Municipais Eleitorais de 2020 do PCdoB, e a Resolução da 
Comissão Política Estadual do PCdoB, em 6 de julho de 
2020 com normas sobre convenções municipais CONVOCA 
os convencionais, para participar da Convenção Municipal a 
ser realizada no dia 12 de Setembro de 2020, com início às 
10:00 horas por meio de videoconferência através do softwa-
re ZOOM, com endereço https://zoom.us/j/96810806386 e ID 
da Reunião: 968 1080 6386, para deliberar sobre a seguinte 
Ordem do Dia: 

1. Deliberar, em primeira chamada, com a presença da 
maioria de seus membros com direito a voto e em segunda 
chamada, 30 minutos após, com qualquer número; 

2. Proposta de formação de coligação para os car-
gos majoritários para as Eleições de 2020 ou se o Partido 
concorrerá isoladamente, nos termos da Resolução TSE nº 
23.609/2019, art. 4º; 

3.  Escolha de candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito na 
eleição majoritária e a de Vereadores na eleição proporcio-
nal;
 
4. O nome da Coligação, observando que a denomina-
ção da coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer refe-
rênciaa nomeou numero de candidato, nem conter pedido de 
voto para partido político; 

5. Da indicação do representante da Coligação e dos 
03 (três) Delegados nos termos da lEI Nº 9.504/1.997, ART. 
61, § 31, III E IV e da Resolução TSE nº 23.6098/2019, art. 
5º, inc.I e II; 

6. Outras deliberações de ordem legal e estatutária. 
  
São José do Rio Preto, 04 de Setembro de 2020. 
 
                  Carlos Alexandre Gomes  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO MUNICIPAL 

O Presidente da Comissão Executiva Municipal do Partido 
CIDADANIA CEDRAL SP MUNICIPAL, na forma da legis-
lação eleitoral vigente e dos Estatutos desta Agremiação 
Partidária, convoca os Convencionais devidamente habilita-
dos ao exercício do voto, para comparecerem à Convenção 
Municipal do Partido Cidadania, a ser realizada no dia 12  
de setembro de 2020, com início às 08h00min, e término 
às 12h00min, no Centro de Convivência do Idoso, locali-
zado na rua Vergílio Polli, nº 191, Residencial São Luiz, na 
cidade de Cedral/SP, obedecendo-se às regras gerais da 
Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e Resolução TSE nº 
23.609/2019, para deliberação da seguinte. 

ORDEM DO DIA 
1. Estratégia eleitoral a ser adotada;
2. Deliberação sobre coligação;
3. Denominação da coligação (se aprovada);
4. Escolha de candidatos aos cargos de Prefeito e 
Vice-Prefeito, nas eleições majoritárias do próximo dia 15 de 
novembro;
5. Escolha dos candidatos ao cargo de Vereador nas 
eleições proporcionais do próximo dia 15 de novembro;
6. Sorteio dos respectivos números para os candidatos 
a Vereador.

Cedral, 04 de setembro de 2020.
_________________________________________________
Paulo Ricardo Beolchi De Lucas
Presidente do Diretório Municipal do Partido Cidadania Ce-
dral SP Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO MUNICIPAL 

O Presidente da Comissão Executiva Municipal do PARTI-
DO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB da 
cidade de Cedral/SP, na forma da legislação eleitoral vigente 
e dos Estatutos desta Agremiação Partidária, convoca os 
Convencionais devidamente habilitados ao exercício do 
voto, para comparecerem à Convenção Municipal do Parti-
do da Social Democracia Brasileira - Psdb, a ser realizada 
no dia 12  de setembro de 2020, com início às 08h00min, e 
término às 12h00min, no Centro de Convivência do Idoso, 
localizado na rua Vergílio Polli, nº 191, Residencial São Luiz, 
na cidade de Cedral/SP, obedecendo-se às regras gerais 
da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e Resolução TSE nº 
23.609/2019, para deliberação da seguinte. 
ORDEM DO DIA 
1. Estratégia eleitoral a ser adotada;
2. Deliberação sobre coligação;
3. Denominação da coligação (se aprovada);
4. Escolha de candidatos aos cargos de Prefeito e 
Vice-Prefeito, nas eleições majoritárias do próximo dia 15 de 
novembro;
5. Escolha dos candidatos ao cargo de Vereador nas 
eleições proporcionais do próximo dia 15 de novembro;
6. Sorteio dos respectivos números para os candidatos 
a Vereador.
 
Cedral, 04 de setembro de 2020.
_______________________________________________
Irineo Beolchi Júnior 
Presidente do Diretório Municipal do Partido da Social De-
mocracia Brasileira – PSDB de Cedral/SP

 

Rua Rafael dos Santos, nº 3967 – Alvorada – Mirassol - SP 
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

   

A Comissão Provisória do Partido Republicano da Ordem 
Social, através de seu Presidente, nos termos da Lei e do Estatuto 
Partidário, CONVOCA os senhores convencionais, devidamente 
habilitados, para a Convenção que realizar-se-á no próximo dia 14 de 
Setembro de 2.020 (quatorze dias do mês de setembro do ano de dois e 
vinte), às 18:00 horas, na Sede do Diretório, situado à Rua Rafael dos 
Santos, nº 39-67, nesta cidade, para deliberarem sobre a ordem do dia 
abaixo discriminada. 

 
 Escolha dos candidatos às eleições municipais previstas para o dia 15 de 

novembro do corrente ano; 
 Sorteio dos números de cada candidato; 
 Análise e deliberação das propostas de coligações com outras 

agremiações partidárias, para a eleição majoritária; 
 Outros assuntos relacionados às eleições do ano de 2020. 
 

 

Mirassol/SP, 03 de Setembro de 2.020 

 

 
 

MARCOS ROBERTO HENRIQUE 
Presidente 

 

 

  

 

Rua Rafael dos Santos, nº 3967 – Alvorada – Mirassol - SP 
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

   

A Comissão Provisória do Partido Republicano da Ordem 
Social, através de seu Presidente, nos termos da Lei e do Estatuto 
Partidário, CONVOCA os senhores convencionais, devidamente 
habilitados, para a Convenção que realizar-se-á no próximo dia 14 de 
Setembro de 2.020 (quatorze dias do mês de setembro do ano de dois e 
vinte), às 18:00 horas, na Sede do Diretório, situado à Rua Rafael dos 
Santos, nº 39-67, nesta cidade, para deliberarem sobre a ordem do dia 
abaixo discriminada. 

 
 Escolha dos candidatos às eleições municipais previstas para o dia 15 de 

novembro do corrente ano; 
 Sorteio dos números de cada candidato; 
 Análise e deliberação das propostas de coligações com outras 

agremiações partidárias, para a eleição majoritária; 
 Outros assuntos relacionados às eleições do ano de 2020. 
 

 

Mirassol/SP, 03 de Setembro de 2.020 

 

 
 

MARCOS ROBERTO HENRIQUE 
Presidente 

 

 

  

EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO DO PARTIDO PRTB – PARTIDO RENOVADOR 
TRABALHISTA BRASILEIRO – Nº 28 – DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP - 
Com observância ao artigo 36 (trinta e seis) e seguintes do Estatuto do Partido PRTB – nº 28 (vinte e oito) -, o Presidente 
do Diretório do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Senhor Paulo de Castro Teixeira Júnior, 
portador do RG: 7.597.095-8, no uso de suas atribuições legais, faz saber e convoca, a todos os regularmente filiados, que 
será realizada convenção municipal, que ocorrerá (15/09/2.020) dia quinze de setembro do ano de dois mil e vinte, à partir 
das nove horas da manhã (09:00hrs), com prazo de encerramento as dezessete horas (17:00hrs), do mesmo dia, podendo 
ser prorrogada, para apuração do resultado e lavratura da presente ata, na sede do diretório, sito à Rua Fritz Jacobs, nº 638 
(seiscentos e trinta e oito), no Bairro Boa Vista, nesta cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, para que 
deliberem sobre a seguinte ordem do dia:- 
A - escolha dos candidatos a cargo majoritário (Prefeito e Vice-Prefeito); 
B –escolha dos candidatos a cargo proporcional (Vereadores); 
C – número da cada candidato a Vereador; 
D – sobre a questão de coligação partidária e, 
E – demais assuntos que envolvam as eleições municipais do ano de 2.020. 
 
 São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, aos 04 (quatro) dias do mês de Setembro do ano de 2.020 

 
Paulo de Castro Teixeira Júnior 

RG: 7.597.095-8 
Presidente do Diretório Municipal do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro 

CNPJ nº 06.327.615/0001-03 

Editais de
NOTIFICAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETPAR MIRANTE URBANIZADORA SPE LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 12.940.998/0001-93, estabelecida à Rua 
Penita,, nº 3155, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, 
da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento 
“Residencial Jorge Rodrigues”, abaixo relacionados, considerando que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal 
restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da 
data de publicação deste edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista 
o descumprimento da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, 
para que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não comparecimento 
e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão do contrato de compra e venda 
firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante de qualquer 
comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 

TIAGO PRATES  MORAIS 479792458 412.193.158-00 02 04 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETCORP 213 URBANIZADORA LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 27.603.654/0001-66, estabelecida à 
Rua Penita, 3155, nº 3155, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de 
Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “RES. SETVALLEY 2”, abaixo relacionados, considerando que a 
tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e 
não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no 
endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento 
da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para 
que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não 
comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão 
do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
WELINGTON ROBERTO DA SILVA SOUZA 1603974 009.291.811-58 21 11 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

Editais de
PROCLAMAS

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua Santo Antonio, nº 231, Centro, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

JOÃO PAULO BLAQUE SIQUEIRA DA SILVA e MARCELLA KELVYA PIERRE. Ele, brasileiro, 
natural de Caçapava, Estado de São Paulo, nascido aos dezessete (17) de junho de um mil novecentos e oitenta e 
nove (1989), com trinta  e um (31) anos de idade, assistente técnico, solteiro, filho de MAURO RAFAEL 
SIQUEIRA DA SILVA e de dona MARIA ROSANE BLAQUE SIQUEIRA DA SILVA. Ela, brasileira, natural de 
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  doze (12) de setembro de um mil novecentos e oitenta e 
oito (1988), com trinta  e um (31) anos de idade, biomédica, solteira, filha de LUCIO ANTONIO PIERRE e de 
dona MARIA INEZ MOREIRA GOMES PIERRE.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, quatro (04) de setembro de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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Secretaria Municipal de Saúde
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

 

Conselho Municipal de Saúde 
Rua: Santo André, nº 504, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP – CEP 15014-490 

Fones: 3211-4120 - cmsriopreto@cmsriopreto.com.br 
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COMISSÃO ELEITORAL  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÕES  

DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
 
A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, no uso de suas 
atribuições legais – conforme a Resolução CMS nº. 06, de 09/06/2020 – e nos termos do que dispõe a 
Lei Municipal nº 8.567, de 10 de janeiro de 2002, Decreto Municipal nº. 18.073/18; e, a Resolução nº. 
453, de 10/05/2012, do Conselho Nacional de Saúde, CONVOCA eleições para composição do 
Conselho Municipal de Saúde, para o Biênio 2020/2022, e regulamenta o processo de escolha, 
estabelecendo os seguintes critérios para o processo eleitoral:  
 
 I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DAS ELEIÇÕES  
 
Art. 1º. Ficam estabelecidas as normas para escolha das pessoas e entidades representantes dos 
segmentos de Trabalhadores de Saúde, Prestadores de Serviços de Saúde e Usuários, titulares e 
suplentes, que vão compor o Conselho Municipal de Saúde no próximo Biênio 2020/2022. 
 
 
Parágrafo Único – As eleições realizar-se-ão entre 03/11/2020 (terça-feira) a 12/11/20 (quinta-feira). 
 
Art. 2º. As inscrições para todos os segmentos de representação elegíveis ocorrerão entre 
28/09/2020 (segunda-feira) e 13/10/2020 (terça-feira), através do site do Conselho Municipal de 
Saúde no endereço http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-2022/, conforme os requisitos e 
condições de cada vaga. 
§1º A lista com as inscrições e candidaturas aceitas e as indeferidas será publicada no Diário Oficial 
do Munícipio de 16/10/2020 (sexta-feira) e disponibilizada na sede do CMS. 
§2º A apresentação de recursos quanto ao indeferimento de inscrição será de 19/10/2020 (segunda-
feira) a 20/10/2020 (terça-feira), através do preenchimento do formulário de recursos, disponível no 
site do Conselho Municipal de Saúde  no endereço http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-
2022/. 
§3º O resultado dos recursos será divulgado no dia 23/10/2020 (sexta-feira) juntamente com o edital 
das inscrições deferidas através de publicação no Diário Oficial e afixação na sede do CMS.  
§4º Todas as publicações e resultados quanto às eleições serão também divulgadas conjuntamente 
em http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-2022/. 
§5º As inscrições devem ser realizadas pelo endereço eletrônico acima informado, devendo ser 
preenchido todos os campos do formulário de inscrição e anexado todos os documentos obrigatórios 
solicitados para cada segmento. 
 
Art. 3º. O Conselho Municipal de Saúde é composto por 24 (vinte e quatro) Conselheiros de Saúde 
titulares e 24 (vinte e quatro) suplentes sendo que serão eleitos nestas eleições 21 (vinte e um) 
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Conselheiros de Saúde titulares e 21 (vinte e um) Conselheiros de Saúde suplentes, integrantes dos 
segmentos de Prestadores de Serviço, Trabalhadores de Saúde e Usuários. 
§1º Os membros eleitos titulares e suplentes que integram a categoria dos Prestadores de Serviço, 
Trabalhadores de Saúde, e dos Usuários tomarão posse formal juntamente com os indicados pelo 
Gestor de Saúde nos termos do art. 24 deste Regulamento. 
§2º A eleição dos membros titulares e suplentes que integram a categoria dos Prestadores de 
Serviço, Trabalhadores de Saúde, e dos Usuários dar-se-á por votação secreta no respectivo 
segmento e categoria de representação mediante a deposição de cédulas com os nomes dos 
candidatos, devidamente rubricadas por algum integrante da Comissão Eleitoral, em urnas lacradas 
fixas e volantes, conferidas pela Comissão Eleitoral conforme cronograma e datas constantes deste 
Edital. 
 
Art. 4º. Os requerimentos de inscrição que não atendam os requisitos fixados por este Edital, pela Lei 
Municipal nº. 8.567/02 e pelo Regimento Interno do CMS serão indeferidos pela Comissão Eleitoral. 
 
II – REPRESENTANTES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE  
 
Art. 5º. As entidades (pessoas jurídicas) que desejarem concorrer às vagas destinadas aos 
Prestadores de Serviços de Saúde deverão preencher o formulário de inscrição para pessoas jurídica 
no site do Conselho Municipal de Saúde disponível no endereço http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-
cms-bienio-20-2022/, anexando no mesmo a cópia dos seguintes documentos: 
§1° Representantes de Hospitais Filantrópicos: 
I – Contrato Social ou Estatuto Social devidamente registrado;  
II – Ata de eleição da atual diretoria;  
III – Comprovante de inscrição no CNPJ; 
IV – Certificado de Filantropia emitido pelo CNAS ou Ministério da Saúde; 
V – Ofício indicando a pessoa física que representará a entidade nas eleições do CMS;  
§2º Representantes de Prestadores de Serviços de Saúde com fins lucrativos:  
I – Contrato Social ou Estatuto Social devidamente registrado; 
II – Ata de eleição da atual diretoria;  
III – Comprovante de inscrição no CNPJ;  
IV – Ofício indicando a pessoa física que representará a entidade nas eleições do CMS;  
§3º Representantes de Hospitais de Ensino:  
I – Portaria do Poder Executivo Federal que credencia o Hospital como de Ensino;  
II – Ata de eleição da atual diretoria;  
III – Comprovante de inscrição no CNPJ;  
IV – Ofício indicando a pessoa física que representará a entidade nas eleições do CMS. 
 
Art. 6º. A escolha das entidades que terão representação no CMS, no segmento Prestadores de 
Serviços de Saúde, ocorrerá no dia 09 de novembro de 2020 (segunda-feira), na sede do CMS.  
§ 1º A eleição do representante de Hospitais Filantrópicos ocorrerá às 18h00.  
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§2º A eleição do representante de Prestadores de Serviços de Saúde com fins lucrativos ocorrerá às 
18h30.  
§3º A eleição do representante de Hospitais de Ensino ocorrerá às 19h00.  
 
Art. 7º. Cada inscrito, no respectivo segmento ao qual concorre à vaga, terá direito de votar em 01 
(um) único candidato. 
§1º Dentre os inscritos e candidatos, aquele mais votado será eleito membro titular e o segundo mais 
votado será eleito suplente.  
§2º Em caso de empate, será declarada eleita a entidade com existência há mais tempo no Município 
a partir do registro da mesma em cartório.  
 
III – REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE  
 
Art. 8º. Os representantes de Trabalhadores de Saúde são todos aqueles que trabalham nas unidades 
ou serviços públicos municipais de saúde, excetuando-se aqueles que ocupam cargos através de livre 
nomeação e exoneração. 
 
Art. 9º. Aqueles que desejarem concorrer às vagas destinadas aos Trabalhadores de Saúde deverão 
preencher o formulário de inscrição para pessoa física disponível no site do Conselho Municipal de 
Saúde no endereço http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-2022/, anexando no mesmo a 
cópia dos seguintes documentos: 
I – Documento oficial com foto que tenha os números do RG e CPF;  
II – Crachá de Identificação ou documento que comprove o exercício de trabalho em unidade ou em 
serviços de saúde municipais;  
III – Certidão de antecedentes criminais estadual, emitida nos últimos 30 dias da data de inscrição; 
IV – Comprovante de residência. 
  
Art. 10. A escolha das pessoas físicas que terão representação no CMS, no segmento Trabalhadores 
de Saúde, ocorrerá nos dias 03 de novembro de 2020 (terça-feira), 04 de novembro de 2020 (quarta-
feira), 05 de novembro de 2020 (quinta-feira) e 06 de novembro de 2020 (sexta-feira), por meio de 
02 (duas) urnas itinerantes, distribuídas entres as unidades e serviços de saúde conforme sua 
localização nas regiões e cronograma previamente estabelecido pela Comissão Especial de Eleição ao 
qual se dará ampla publicidade. 
§1º Cada serviço ou unidade de saúde terá uma relação nominal atualizada até a data de 
deferimento das inscrições em 23 de outubro de 2020 (sexta-feira), enviada pelo RH da Secretaria de 
Saúde, de todos os trabalhadores da saúde lotados por unidade ou serviço, devendo cada votante se 
identificar e assinar a lista de participação para conferência ao final com a quantidade de votos. 
§2º Cada trabalhador de saúde votante poderá escolher até 03 (três) diferentes candidatos, na 
mesma cédula. 
§3º Considerar-se-á nulo o voto ou cédula que contenha mais de 03 (três) candidatos escolhidos ou 
assinalados. 
§4º Nenhum candidato poderá receber mais de um voto na mesma cédula. 
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§5º Os Trabalhadores que não conseguirem realizar a votação na respectiva unidade ou serviço de 
saúde poderá fazê-lo no Conselho Municipal de Saúde nos dias 03 de novembro de 2020 (terça-feira), 
04 de novembro de 2020 (quarta-feira), 05 de novembro de 2020 (quinta-feira) e 06 de novembro de 
2020 (sexta-feira), entre 11h00 e 13h00. 
§6º O voto no segmento Trabalhador será personalíssimo e exclusivo, não sendo permitida a votação 
por Procuração. 
 
Art. 11. A apuração ocorrerá no dia 06 de novembro de 2018 (sexta-feira), às 18h30, na sede do CMS. 
§1º Quando da apuração, os 06 (seis) candidatos mais votados, no segmento de Trabalhadores, serão 
considerados como Conselheiros Municipais, sendo os 03 (três) primeiros declarados titulares, e os 
03 (três) subsequentes serão suplentes. 
§2º Em caso de empate, será declarado eleito o trabalhador ou a trabalhadora com maior tempo de 
serviço junto à rede pública municipal de saúde.  
§3º Todos os candidatos que concorrerem neste segmento e receberem votos integrarão uma lista, 
conforme a quantidade de votos recebida, para fins de substituição ou vacância. 
 
IV – REPRESENTANTES DE ENTIDADES DE QUALQUER CATEGORIA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE  
 
Art. 12. As entidades de qualquer categoria de profissionais de saúde que desejarem concorrer às 
vagas destinadas aos Trabalhadores de Saúde deverão preencher o formulário de inscrição para 
pessoas jurídicas disponível no site do Conselho Municipal de Saúde no endereço 
http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-2022/, anexando no mesmo a cópia dos seguintes 
documentos: 
I – Contrato Social ou Estatuto Social devidamente registrado;  
II – Ata de eleição da atual diretoria;  
III – Comprovante de inscrição no CNPJ;  
IV – Ofício indicando a pessoa física que representará a entidade nas eleições do CMS; 
V – Deverá comprovar sede ou escritório na cidade de São José do Rio Preto. 
Parágrafo Único – Poderão concorrer às vagas nesta categoria quaisquer entidades, com sede no 
Município, cujos membros sejam profissionais de saúde de formação superior ou técnica e científica, 
podendo ser sindicato, associação de classe ou conselho profissional. 
  
Art. 13. A escolha das entidades que terão representação no CMS, no segmento Trabalhadores de 
Saúde, ocorrerá no dia 10 de novembro de 2020 (terça-feira), na sede do CMS, às 18h00.  
§1º Cada entidade de categoria de profissionais de saúde inscrita terá direito de votar em 03 (três) 
diferentes entidades na mesma cédula. 
§2º Considerar-se-á nulo o voto ou cédula que contenha mais de 03 (três) entidades escolhidas ou 
assinaladas. 
§3º Nenhuma entidade poderá receber mais de um voto na mesma cédula. 
§4º As 03 (três) entidades mais votadas serão eleitas titulares, e as 03 (três) entidades mais votadas 
subsequentes serão eleitas suplentes.  
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§5º Em caso de empate, será declarada eleita a entidade com existência há mais tempo no Município 
a partir do registro da mesma em cartório. 
§6º Todas as entidades que concorrerem neste segmento e receberem votos integrarão uma lista, 
conforme a quantidade de votos recebida, para fins de substituição ou vacância. 
 
V – REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS DAS REGIÕES  
 
Art. 14. Cada região do Município de São José do Rio Preto (Decreto nº. 18.073/18) elegerá 01 (um) 
Conselheiro Local de Saúde, que pode ser titular ou suplente, de alguma unidade de saúde de seu 
território para ocupar 01 (uma) vaga junto ao Conselho Municipal de Saúde, na categoria 
representante dos Usuários de Saúde. 
Parágrafo I – Serão eleitos como Conselheiros Municipais de Saúde os 10 (dez) Conselheiros Locais 
mais votados, sendo que a classificação será contabilizada proporcionalmente à quantidade total de 
votos que cada conselheiro eleito poderá obter em relação ao número total de votos permitidos para 
sua região de saúde; Região CEU 16 (dezesseis) votos; Região Cidade da Criança 16 (dezesseis) votos; 
Região Pinheirinho 16 (dezesseis) votos; Região Central 20 (vinte) votos; Região Represa 4 (quatro) 
votos; Região Bosque 8 (oito) votos; Região de Talhado 8 (votos). Região Schimitt 4 (quatro) votos; 
Região Vila Toninho 8 (oito) votos; Região Hb 12 (doze) votos.  
Paragrafo II – Serão eleitos como Conselheiros Municipais de Saúde 01 (um) de cada região, onde 05 
(cinco) serão eleitos titulares e os 05 (cinco) demais suplentes. 
 
Art. 15. Os 05 (cinco) Conselheiros Locais mais votados serão declarados titulares e os 05 (cinco) 
Conselheiros Locais subsequentes serão os suplentes: 
§1º Em caso de empate entre Conselheiros Locais de diferentes regiões, o critério de classificação e 
desempate, será o de maior quantitativo populacional por região. 
§2º Em caso de empate entre Conselheiros Locais da mesma região, será a idade completa em anos 
até a data de apuração o critério de classificação e desempate. 
 
Art. 16. Os Conselheiros Locais de Saúde que desejarem concorrer à vaga da respectiva região 
deverão preencher o formulário de inscrição para pessoa física disponível no site do Conselho 
Municipal de Saúde no endereço http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-2022/, anexando 
no mesmo a cópia dos seguintes documentos: 
I – Documento oficial com foto que tenha os números do RG e CPF;  
II – Crachá de Identificação ou documento que comprove o exercício da função de Conselheiro Local 
de Saúde em alguma unidade de saúde da respectiva região;  
III – Certidão de antecedentes criminais estadual, emitida nos últimos 30 dias da data de inscrição; 
IV – Comprovante de residência. 
 
Art. 17. A escolha dos Conselheiros Locais de Saúde que terão representação no CMS, no segmento 
Usuários de Saúde, ocorrerá no dia 11 de novembro de 2020 (quarta-feira), no Conselho Municipal de 
Saúde, das 08h00 às 17h00. 

 

Conselho Municipal de Saúde 
Rua: Santo André, nº 504, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP – CEP 15014-490 

Fones: 3211-4120 - cmsriopreto@cmsriopreto.com.br 
 

6 

§1º Cada Conselheiro Local de Saúde terá direito de escolher 01 (um) único candidato, da mesma 
região ao qual pertence.  
§2º A apuração ocorrerá no dia 11 de novembro de 2020 (quarta-feira), às 17h30, na sede do CMS. 
§3º O voto para os Conselheiros Locais de Saúde representantes dos Usuários será personalíssimo e 
exclusivo não sendo permitida a votação por Procuração. 
 
VI – ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS 
  
Art. 18. As entidades e associações que desejarem concorrer às vagas destinadas aos Usuários de 
Saúde deverão preencher o formulário de inscrição para pessoa jurídica no site do Conselho 
Municipal de Saúde disponível no endereço http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-2022/, 
anexando no mesmo a cópia dos seguintes documentos: 
I – Contrato Social ou Estatuto Social devidamente registrado;  
II – Ata de eleição da atual diretoria;  
III – Comprovante de inscrição no CNPJ;  
IV – Ofício indicando a pessoa física que representará a entidade nas eleições do CMS; 
V – Deverá comprovar sede ou escritório na cidade de São José do Rio Preto. 
 
Art. 19. A escolha das entidades e associações que terão representação no CMS no Segmento de 
Usuários de Serviços de Saúde, ocorrerá no dia 12 de novembro de 2020 (quinta-feira), na sede do 
CMS.  
§ 1º A eleição e escolha dos representantes de Associação que assista Crianças ou Adolescentes 
ocorrerá no dia 12 de novembro de 2020 (quinta-feira), às 17h30.  
§2º A eleição e escolha dos representantes de Pessoas com Deficiência ocorrerá no dia 12 de 
novembro de 2020 (quinta-feira), às 18h00.  
§3º A eleição e escolha dos representantes de Idosos ocorrerá no dia 12 de novembro de 2020 
(quinta-feira), às 18h30.  
§4º A eleição e escolha dos representantes de Movimento de Mulheres ocorrerá no dia 12 de 
novembro de 2020 (quinta-feira), às 19h00. 
§5º A eleição e escolha dos representantes de Patologias ocorrerá no dia 12 de novembro de 2020 
(quinta-feira), às 19h30.  
§6º A eleição e escolha dos representantes de Entidades Congregadas de Trabalhadores em Geral 
ocorrerá no dia 12 de novembro de 2020 (quinta-feira), às 20h00.  
§7º A eleição e escolha dos representantes de Associações de Moradores de Bairro e Associações 
Comunitárias ocorrerá no dia 12 de novembro de 2020 (quinta-feira), às 20h30.  
 
Art. 20. Cada entidade ou associação inscrita, no respectivo segmento ao qual concorre à vaga, terá 
direito de votar em 01 (um) único candidato. 
§1º Dentre as entidades e associações concorrentes, aquela mais votada será eleita titular e o 
segundo mais votado será eleito suplente.  
§2º Em caso de empate, será declarada eleita a entidade com existência há mais tempo no Município 
a partir do registro da mesma em cartório. 

 

Conselho Municipal de Saúde 
Rua: Santo André, nº 504, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP – CEP 15014-490 

Fones: 3211-4120 - cmsriopreto@cmsriopreto.com.br 
 

7 

§3º Todas as entidades que concorrerem no respectivo segmento de representação e receberem 
votos integrarão uma lista, conforme a quantidade de votos recebida, para fins de substituição ou 
vacância.  
 
VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
Art. 21. Todas as inscrições, recursos e resultados serão analisados pela Comissão Eleitoral que 
publicará as decisões no Diário Oficial do Município, bem como as disponibilizará no site do CMS: 
http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-2022/. 
§1º As entidades ou pessoas que tiverem suas inscrições indeferidas terão os motivos e fundamentos 
divulgados para fins de eventuais recursos.  
§2º O recurso será submetido à apreciação da Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde 
juntamente com Parecer da Assessoria Jurídica, decidindo sobre a manutenção ou não do 
indeferimento. 
 
Art. 22. As entidades e associações eleitas titulares e suplentes – nos termos dos artigos 6º, 12 e 18 
deste Regulamento – deverão encaminhar, até 20 de novembro de 2020 (sexta-feira), a indicação da 
pessoa física que representará a pessoa jurídica eleita no Plenário do CMS, com cópias dos seguintes 
documentos: 
I – Documento oficial com foto que tenha data de nascimento e os números do RG e CPF;  
II – Dados pessoais com nome social, telefone fixo, celular e e-mail;  
III – Certidão de antecedentes criminais estadual, emitido nos últimos 30 dias da data de inscrição; 
IV – Comprovante de residência; 
V – Procuração pública ou privada com firma reconhecida em que a entidade ou associação nomeia a 
pessoa como sua representante no CMS e designa o vínculo desta com a entidade ou associação. 
 
Art. 23. Os representantes do Gestor Municipal de Saúde, titulares e suplentes, deverão ser indicados 
até 27 de novembro de 2020 (sexta-feira), mediante Ofício da Secretaria Municipal de Saúde ao 
Conselho Municipal. 
 
 Art. 24. Não poderão se candidatar ou ocupar vaga no Conselho no segmento de Usuários os 
Trabalhadores de Saúde e Entidades de Qualquer Categoria de Profissionais de Saúde, bem como 
pessoas ou profissionais com cargo de direção ou confiança na saúde. 
Parágrafo Único – Aqueles que são Trabalhadores de Saúde não poderão ocupar vagas no segmento 
Usuários. 
 
Art. 25. Nos casos de omissão, descumprimento do presente ou impugnação de algum ato do 
processo de escolha, caberá reclamação à Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde, que se 
processará nos moldes do artigo 21 deste Regulamento.  
 
Art. 26. Antes do início de cada votação as urnas serão conferidas pela Comissão Eleitoral quanto à 
sua integridade e confiabilidade. 
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Art. 27. Na apuração dos votos, em cada segmento e representação, será lavrada Ata pela Assessoria 
Jurídica do CMS com descrição da quantidade de votos e eventuais ocorrências durante a votação ou 
o procedimento de contagem dos votos. 
Parágrafo Único – As Atas serão assinadas pela Comissão Eleitoral, integrantes da Mesa Diretora e 
demais presentes no momento da apuração. 
 
Art. 28. O resultado final das eleições com indicação dos Conselheiros titulares e suplentes eleitos 
será publicado no Diário Oficial do Município em http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-
2022/. 
 
Art. 29. O presente Regulamento entra em vigor na data da sua publicação.  
 

São José do Rio Preto, 04  de  setembro  de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto  
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COMISSÃO ELEITORAL  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÕES  

DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
 
A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, no uso de suas 
atribuições legais – conforme a Resolução CMS nº. 06, de 09/06/2020 – e nos termos do que dispõe a 
Lei Municipal nº 8.567, de 10 de janeiro de 2002, Decreto Municipal nº. 18.073/18; e, a Resolução nº. 
453, de 10/05/2012, do Conselho Nacional de Saúde, CONVOCA eleições para composição do 
Conselho Municipal de Saúde, para o Biênio 2020/2022, e regulamenta o processo de escolha, 
estabelecendo os seguintes critérios para o processo eleitoral:  
 
 I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DAS ELEIÇÕES  
 
Art. 1º. Ficam estabelecidas as normas para escolha das pessoas e entidades representantes dos 
segmentos de Trabalhadores de Saúde, Prestadores de Serviços de Saúde e Usuários, titulares e 
suplentes, que vão compor o Conselho Municipal de Saúde no próximo Biênio 2020/2022. 
 
 
Parágrafo Único – As eleições realizar-se-ão entre 03/11/2020 (terça-feira) a 12/11/20 (quinta-feira). 
 
Art. 2º. As inscrições para todos os segmentos de representação elegíveis ocorrerão entre 
28/09/2020 (segunda-feira) e 13/10/2020 (terça-feira), através do site do Conselho Municipal de 
Saúde no endereço http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-2022/, conforme os requisitos e 
condições de cada vaga. 
§1º A lista com as inscrições e candidaturas aceitas e as indeferidas será publicada no Diário Oficial 
do Munícipio de 16/10/2020 (sexta-feira) e disponibilizada na sede do CMS. 
§2º A apresentação de recursos quanto ao indeferimento de inscrição será de 19/10/2020 (segunda-
feira) a 20/10/2020 (terça-feira), através do preenchimento do formulário de recursos, disponível no 
site do Conselho Municipal de Saúde  no endereço http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-
2022/. 
§3º O resultado dos recursos será divulgado no dia 23/10/2020 (sexta-feira) juntamente com o edital 
das inscrições deferidas através de publicação no Diário Oficial e afixação na sede do CMS.  
§4º Todas as publicações e resultados quanto às eleições serão também divulgadas conjuntamente 
em http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-2022/. 
§5º As inscrições devem ser realizadas pelo endereço eletrônico acima informado, devendo ser 
preenchido todos os campos do formulário de inscrição e anexado todos os documentos obrigatórios 
solicitados para cada segmento. 
 
Art. 3º. O Conselho Municipal de Saúde é composto por 24 (vinte e quatro) Conselheiros de Saúde 
titulares e 24 (vinte e quatro) suplentes sendo que serão eleitos nestas eleições 21 (vinte e um) 
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Art. 27. Na apuração dos votos, em cada segmento e representação, será lavrada Ata pela Assessoria 
Jurídica do CMS com descrição da quantidade de votos e eventuais ocorrências durante a votação ou 
o procedimento de contagem dos votos. 
Parágrafo Único – As Atas serão assinadas pela Comissão Eleitoral, integrantes da Mesa Diretora e 
demais presentes no momento da apuração. 
 
Art. 28. O resultado final das eleições com indicação dos Conselheiros titulares e suplentes eleitos 
será publicado no Diário Oficial do Município em http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-
2022/. 
 
Art. 29. O presente Regulamento entra em vigor na data da sua publicação.  
 

São José do Rio Preto, 04  de  setembro  de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto  

 


