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NOVAS REGRAS

Comércio ganha mais tempo, mas
bar e bebida alcóolica só até às 20h
Baep apreende
carregamento de
cocaína avaliado
em R$ 6 mi
Policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais de
Polícia ) prenderam um homem, de 41 anos, por tráfico
de drogas nesta quinta-feira
(10), na Washington Luís
(SP-310), no trecho de Catanduva. Foram apreendidos
235 tijolos de cocaína, que
pesaram 260 quilos. A carga
é avaliada em mais de R$ 6
milhões.
Pág.A4

Divulgação

Um homem de 65 anos
morreu ao se envolver em
um acidente entre um carro, Honda Civic, e uma van
na manhã desta sexta-feira
(11), na rodovia Assis Chate-

Câmara faz
adequações
e juíza libera
audiências

Ao todo, foram apreendidos 235 tijolos da droga, que totalizaram 260 quilos

Acidente na rodovia mata
um próximo a Olímpia

Olímpia 24H

aubriand (SP-425), trecho de
Olímpia. O Corpo de Bombeiros
foi acionado e socorreu os dois
ocupantes da van. Eles foram
encaminhados para a UPA de
Olímpia.
Pág.A4

Vila Itália terá orientação
jurídica gratuita hoje
O Instituto Futuro Para
Todos, através de seu Comitê
de Ética e Direito do Cidadão,
realiza neste sábado (12)
uma ação que vai oferecer
orientação jurídica gratuita

para moradores da comunidade Vila Itália, em Rio Preto. O
atendimento será das 10h às
12h, e contará com cinco especialistas de diferentes áreas
do Direito.
Pág.A2
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Bombeiros resgatam vítima de acidente em Olimpia

Pág. A5

O Governo de São Paulo vai
garantir o custeio de dois mil
leitos de UTI no SUS. A Secretaria da Saúde solicitou ao Ministério da Saúde a habilitação
permanente desses leitos. A
solicitação foi articulada junto
ao Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde)
entre outros órgãos. Pág.A5

Ricardo BONI

BOM VELHINHO

Dos cinco shoppings
de Rio Preto, dois
terão o Papai Noel
presencialmente. No
centro até agora apenas uma loja
apresenta a
atração este ano.
Pág.A2

As audiências públicas do
novo Plano Diretor foram
remarcadas para a próxima
sexta-feira (18) após liberação
feita pela juíza da 2ª Vara da
Fazenda, Tatiana Pereira Viana dos Santos. A magistrada
havia suspendido a realização
das audiências atendendo
ação proposta pela Defensoria
Pública.
Pág.A3

Candidato
derrotado recorre
para não pagar
multa de R$ 30 mil

Saúde teme boom de casos de Covid em janeiro
Estado vai
custear 2 mil
leitos no SUS

Mudanças nas regras de
isolamento social feitas ontem
pelo governo dão mais tempo
para o comércio em geral
atender - passando de dez
para doze horas por dia -, porém alguns setores como bares e restaurantes vão ter mais
restrições. Bares não podem
mais por mesas em calçadas
e fecham às 20 horas, mesmo
horário limite para venda de
bebida alcóolica. Pág.A3

Mototáxi terá
canal online
para renovar
alvará
A Secretaria de Trânsito,
Transportes e Segurança de
Rio Preto divulgou nesta sexta-feira (11) que o sistema
de emissão de alvarás para
mototaxistas para 2021
será todo informatizado.
A renovação do documento
para o ano que vem desde
o requerimento até a emissão final do alvará deverá
ser feita de forma online
pelo site.
Pág.A2
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OPORTUNIDADE

Ainda tímidas, contratações temporárias
começam movimentar empregos nas lojas
Ricardo BONI

Vinicius LIMA

redacao@dhoje.com.br

O Natal é a data mais
importante para o comércio,
tanto pelo alto consumo gerado pela compra de presentes,
tanto pelo fato de muitos trabalhadores receberem o 13°
no final do ano, aumentando
o poder aquisitivo. Apesar
disso, por conta da pandemia,
a expectativa de contratações
em Rio Preto diminuiu para
esse ano.
Segundo os dados do Caged, o comércio em Rio Preto
realizou 13.533 admissões e
14.780 demissões neste ano,
com um saldo negativo de
1.247 vagas perdidas. Porém,
considerando apenas o mês
de outubro, o último que teve
o balanço divulgado até agora,
são 2.013 contratações contra
1.528 desligamentos, com
saldo de 485 novos empregos.
No início do mês de novembro, o Sincomercio afirmou
que a previsão de aumento nas
vendas em Rio Preto durante o

fim de ano era de apenas 3%,
número insuficiente para que
as empresas fizessem contratações. A previsão era de uma
queda de 30% em relação às
admissões no ano passado.
De acordo com a Acirp
(Associação Comercial e Empresarial de São José do Rio
Preto) até meados de junho
não havia qualquer estimativa
de contratações, mas o cenário
surpreendeu.
“Com a reabertura gradual
dos estabelecimentos comerciais, houve uma considerável
retomada na confiança do consumidor. Dessa forma, as vendas foram oxigenadas e alguns
estabelecimentos pontuais precisaram contratar mão de obra
extra para atender a demanda
deste fim de ano. Infelizmente o
cenário não é tão positivo como
já tivemos em anos anteriores
quando falávamos em centenas, ou até mesmo, milhares
de vagas disponíveis”, afirmou
o presidente Kelvin Kaiser.
No entanto, alguns estabelecimentos estão indo na

contramão dos prognósticos.
Na loja Melissa no Riopreto
Shopping já foram feitas três
admissões e a expectativa é de
contratar ainda mais.
“Nos últimos meses tivemos
um crescimento de 7% acima
do ano passado. A expectativa
para esse mês de dezembro é
que supere os 9%. Por conta
disso, pretendemos contratar
ainda mais cinco funcionários
para a equipe crescer. Com o
aumento superando as nossas
expectativas, a probabilidade
de efetuar mais pessoas neste
mês e no começo do ano que
vem é muito grande”, comentou Tamires Pereira Sanches,
gerente da loja.
A vendedora Beatriz da Silva
Gomes foi um das contratadas e
afirmou que estava procurando
emprego há quase dois anos.
“Como eu saí do ensino médio recentemente ficou muito
difícil conseguir emprego com
registro na carteira. Agora eu
espero planejar mais a minha
vida e melhorar cada vez mais”,
comentou.

Expectativa do comércio é criar vagas de empregos de fim de ano, embora em
patamar menor que ano passado

SERVIÇO

HOJE

Ação dará orientação jurídica na Vila Itália

Vinicius LIMA

O Instituto Futuro Para
Todos, através de seu Comitê de Ética e Direito do
Cidadão, realiza neste sábado (12) uma ação que vai
oferecer orientação jurídica
gratuita para moradores da
comunidade Vila Itália, em
Rio Preto. O atendimento
será das 10h às 12h, e
contará com cinco especialistas de diferentes áreas do
Direito.
A ação, que deve circular
em outros bairros da cidade
a partir do próximo ano,
busca levar a assistência de
profissionais do Direito para
pessoas que não podem pagar pelo serviço. A assessoria advocatícia acontece nas
áreas civil, penal, de família,
do trabalho, da Previdência
Social e das minorias.
O projeto é coordenado

por Elisa Birolli, advogada
e líder do Comitê de Ética
e Direito do Cidadão do
Instituto Futuro Para Todos.
Ela acredita que o serviço
ajudará a melhorar a vida
das pessoas e considera a
iniciativa como uma oportunidade para as pessoas
exercerem a cidadania e
irem atrás dos próprios
direitos. “O projeto visa colocar o Direito à serviço da
população e leva eficácia
para quem não sabe como
proceder ou não tem onde
recorrer nas questões jurídicas”, afirmou.
“A periferia é cotidianamente privada de seus
direitos. Essa é uma ação
que democratiza o acesso
aos direitos básicos do cidadão, fortalece a cidadania
e reduz a desigualdade em
nosso município”, afirmou
Danilo Ferraz, fundador do
Instituto.

Divulgação

Renovação de alvará
para mototáxi
tem canal online
Janaína PEREIRA

Voluntários do Instituto estarão hoje na favela para dar
orientação jurídica

A Secretaria de Trânsito,
Transportes e Segurança de Rio
Preto divulgou nesta sexta-feira
(11) que o sistema de emissão
de alvarás para mototaxistas
para 2021 será informatizado.
A renovação do documento
para o ano que vem desde o
requerimento até a emissão
do alvará deverá ser feita de
forma online. Uma medida que
simplifica e dá mais segurança
aos profissionais durante a
pandemia.
O cadastramento pelo site
por ser feito pelo próprio mototaxista sendo autônomo ou
MEI (Microempreendedor Individual) , o contador que estiver
relacionado no cadastro da
Inscrição Municipal ou o representante legal da empresa que

estiver relacionado o cadastro
da Inscrição.
O passo a passo está disponível no site da Prefeitura no
www.riopreto.sp.gov.br. Basta
acessar e digitar no campo de
pesquisa “mototaxi” que fica
no canto superior direito da
página e seguir.
Uma orientação é preparar
toda documentação exigida
antes de iniciar o cadastro. Tire
fotos com o celular ou escaneie
os documentos que não forem
digitais, de preferência com
um aplicativo que converta
para PDF. Guarde as cópias no
celular ou no computador que
for utilizar para fazer seu pedido
de renovação.
Vale lembrar que todos os
números e letras precisam estar perfeitamente legíveis. Os
documentos terão sua fonte
verificada.

RIO PRETO

Janaína PEREIRA

Papai Noel presencial só em dois dos cinco shoppings

Janaína PEREIRA

Dos cinco shoppings em
Rio Preto, dois vão ter Papai
Noel presencialmente para as
crianças e no centro uma loja
também já apresenta a atração
nesta semana. Mas devido á
pandemia, a maior parte optou por ter o bom velhinho de
forma virtual no contato com
o público.
No Plaza Avenida Shopping
tem um Papai Noel na casa de
vidro montada especialmente
para que essa magia do Natal
não se quebre. Ederval Roberto tem 44 anos, mora em
Mirassol, e esse é o primeiro
ano dele no Plaza. “É um ano
diferente, nunca fiz dentro de
uma casa, gosto do contato
com as crianças”, afirma.
No ano passado Ederval
conta que trabalhou como Pa-

pai Noel em Ponta Grossa no
Paraná e já foi Papai Noel em
pelo menos uns dez shoppings.
O Papai Noel do Plaza está na
casa de vidro por enquanto
apenas aos finais de semana
de sábado das 11h às 21h e
domingo das 14h às 20h.
Fora a época natalina Ederval trabalha como mágico, é
palhaço, recriador infantil e
locutor de loja. Ele ressalta
que trabalha com sonhos o
ano todo.
No Riopreto Shopping também tem um Papai Noel que
fica em um cenário com som
dentro de um aquário. O bom
velhinho tem um microfone e
fala com as crianças através
dele, as crianças também
respondem através de outro
microfone. O Papai Noel fica de
segunda a sábado das 16h às
19h e das 20h às 21h, e aos
domingos e feriados das 14h às
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17h e das 18h às 20h.
Virtual - No Shopping Cidade Norte não tem Papai Noel
presencial, pela primeira vez
o bom velhinho estará respondendo às crianças pelo WhatsApp, recebendo as cartinhas,
mandando beijos e abraços de
forma virtual. O telefone é (17)
99229-2613 e está liberado
para mandar quantas mensagens quiser. As mensagens
podem ser de textos, vídeos,
áudios ou como preferir. Elas
podem ser enviadas até o dia
24 de dezembro.
No Shopping Iguatemi o
atendimento do Papai Noel este
ano também é virtual. No Praça
Shopping área central também
não tem o Papai Noel.
No calçadão a reportagem
encontrou uma única loja com
“Papai Noel”, na rua General
Glicério. José Carlos dos Santos
Pereira tem 63 anos, é natural
Cidades da região e Distrito
onde circulam o DHOJE:
São José do Rio Preto, Bady
Bassitt, Cedral, Guapiaçu,
Mendonça,
Mirassol, Mirassolândia,
Monte Aprazível, Nova Granada, Olímpia, Potirendaba,
Tanabi, Ubarana, Uchôa
Diretor-Presidente: Edson Paz
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de Jales, mas mora em Rio Preto e diz que já trabalhou como
sonoplasta em rádios. Sua
paixão pela locução fez com
que ele depois de sair do rádio
trabalhasse com publicidade
nas lojas há mais de 20 anos.
Ele conta que já trabalhou em
diversas lojas como Papai Noel
como Casas Bahia e também
em shoppings.
José Carlos foi contratado
pela gerente da loja Maria
Ribeiro de 37 anos para atrair
não só os clientes por sua simpatia, mas também para que
as crianças não deixem de ter
a presença do Papai Noel. “Seu
José é muito carismático e nós
compramos balas e doces para
ele distribuir para as crianças,”
afirma a gerente.
A gerente da loja afirma que
seguem todos os protocolos da
Vigilância Sanitária com distanciamento social.
Preço da assinatura
impresso
Anual:
R$ 245,00 ou 3 x R$ 86,00
Semestral:
R$ 135,00 ou 6 x R$ 24,00
Trimestral:
R$ 75,00 ou 3 x R$ 27,00
Vendas avulsas:
R$ 1,50

Reportagem encontrou apenas um Papai Noel em loja do
centro, dois shoppings também terão atração este ano
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BEBIDA ATÉ ÀS 20 HORAS

Comércio ganha mais
horas para atender,
mas amplia restrições

Sérgio SAMPAIO

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Por conta da decisão
anunciada nesta sexta-feira (11) pelo governo
do Estado ampliado para
12 horas à permissão de
funcionamento do comércio
em geral e dos shoppings
os mesmo em Rio Preto
terão novos horários a partir
de agora. Contudo alguns
setores, como bares e restaurantes, terão mais restrições, como a proibição de
venda de bebida alcóolica
a parti das 20h.
O comércio em geral
que inclui os bairros e o
Calçadão irá funcionar de
segunda a sexta-feira das 9
às 21 horas. Neste sábado
(12) e no próximo dia 19
as lojas abrirão das 9 às 19
horas e nos domingos dias
13 e 20 das 9 às 15 horas.
Por sua vez na véspera
de Natal (24) o funcionamento será das 9 às 18
horas, no dia de Natal (25)
ficarão fechadas e reabrem
no dia 26 com horário
reduzido neste dia senda
das 8h20 às 14 horas. Na
véspera de Ano Novo (31)
funcionam das 9 às 15 horas, fechado no dia 1º de

Recorre

O candidato a prefeito derrotado nas urnas Rogério Vinicius
dos Santos (DC, foto) disse que recorreu da decisão da Justiça
que o condenou a pagar R$ 30 mil por ter levantado suspeita
sobre o valor da construção do Hospital da Zona Norte e também
colocou em dúvida o contrato da coleta de lixo. A Constroeste,
que executa as obras do hospital e realiza a coleta de lixo, entrou na Justiça por dano moral e a juíza da 17ª Vara Cível da
Capital, Paula Narimatu de Almeida, aplicou a penalidade. Os
vídeos, apontando as possíveis irregularidades, foram postados
no Facebook durante a campanha eleitoral. A própria juíza disse
na sentença, segundo ele, de que não havia nada de errado e
que era um direito dele de questionar os contratos firmados
entre a Prefeitura e a empresa. “A sentença é contraditória na
fundamentação”, diz. Rogério informou que os vídeos não foram
excluídos da plataforma do Facebook. Para tentar reverter a
sentença, disse que já entrou com embargo de declaração no
Tribunal de Justiça do Estado.

Suspende

Comércio passa a atender doze horas, mas terá mais restrições em alguns setores

janeiro e no dia 2 (sábado)
abrem as 8h20 e fecham às
14 horas.
Segundo Ricardo Arroyo,
presidente do Sincomércio
(Sindicato do Comércio Varejista) a ampliação para 12
horas por dia vai ajudar e
muito os comerciantes, ele
lembra que esse tempo de
funcionamento sempre foi
defendido pela entidade. Ele

salienta que quanto mais
tempo aberto menor a possibilidade de aglomerações.
Shoppings - por sua vez
os shoppings de Rio Preto
irão funcionar de segunda
a sábado em seu horário
habitual antes da pandemia das 10 às 22 – nos
domingos dias 13 e 20 o
funcionamento será das 12

às 20 horas, na véspera de
Natal (24) das 10 às 18
horas, no dia de Natal (25)
ficarão fechados, no dia 26
abre as 11 e fecha as 21
horas, na véspera de Ano
Novo (31) funcionarão das
10 às 18 horas, no dia 1º
estarão fechados e no dia
2 de janeiro a abertura será
as 11 e o fechamento das
21 horas.

SÓ DENTRO

Bar fecha às 20h e mesa
na calçada está proibido

Sérgio SAMPAIO

O Comitê Gestor do Coronavírus de Rio Preto paralelamente ao anuncio feito
pelo governo do Estado nesta
sexta-feira (11) também traz
novas normas que atinge em
cheio o setor de lazer noturno.
Segundo Aldenis Borim,
secretário municipal de Saúde,
por conta de não estar acontecendo o controle correto de
pessoas em bares, restaurantes e outros, ficará proibido à
colocação de mesas e cadeiras
nas calçadas. Ele salientou que
foi observado nestes locais, por
exemplo, que não existe álcool
em gel nas mesas, a limpeza
não é feita de uma cliente para
o outro a acontecem aglomerações.

Recesso

Sem acompanhantes –
Mais uma vez o Comitê decidiu
voltar à proibição de acompanhantes em todos os estabelecimentos comerciais da cidade.
Capacidade – no que diz
respeito à capacidade – mantém-se 40% - mas agora a
quantidade de pessoas será calculada de acordo com o número
definido no alvará do corpo de
bombeiros.
Música ao vivo – outro
ponto que atinge não somente
o setor de bares e restaurantes
é o cultural no quem o comitê
proibiu a apresentação com
música ao vivo.
As novas deliberações com
as normas e regras serão publicadas neste sábado (12) no
Diário Oficial (Jornal DHoje).

Câmara apresenta adequações e juíza
libera realização de audiência pública

As audiências públicas
para debater o novo Plano
Diretor de Rio Preto foram
remarcadas para a próxima
sexta-feira (18) após liberação
feita pela juíza da 2ª Vara da
Fazenda, Tatiana Pereira Viana dos Santos. A magistrada
havia suspendido a realização
das audiências que iriam
inicialmente acontecer nesta
sexta (11), atendendo ação
proposta pela Defensoria Pública.
Segundo o presidente da
Câmara, Paulo Pauléra (Progressistas), a juíza aceitou as
mudanças e adequações feitas pela Casa, dentre elas que
as audiências serão realizadas
com a participação de público
nas galerias e de forma online
também.
Pauléra salienta que será
limitada a 40% de capacidade
e que as audiências serão re-

alizadas a primeira às 19 horas
e a segunda às 20 horas e o
local será ocupado por ordem
de chegado.
Além do novo Plano Diretor,
também será debatido no dia o
novo projeto de Zoneamento e
as regras de Uso e Ocupação
do Solo, o Plano Viário Local e
o projeto sobre o Parcelamento
do Solo do município.

Arquivo DHoje - Cláudio LAHOS

Online – os munícipes interessados poderão também
participar remotamente das
audiências por meio de um link
no aplicativo Zoom que será
disponibilizado.
Transmissão – as pessoas
que quiserem apenas assistir
poderão fazer por meio da TV
Câmara no canal Aberto 28.2
ou pela NET canal 4.
Covid – medidas se prevenção e controle a pandemia
da Covid-19 serão tomadas –

Continua

O prefeito Edinho Araújo
(MDB) vai dar continuidade
às nomeações para o primeiro escalão na próxima
semana. A nova etapa de indicações, portanto, promete
ter algumas surpresas porque vão entrar no tabuleiro
partidos que fizeram parte da
coligação “Rio Preto Muito
Mais”. Sete siglas deverão
ser agraciadas com cargos
classificados como topes,
por exemplo, a Secretaria
de Esporte, a mais cobiçada.
Cinco siglas vão ter cargos
no governo, porém, com
menos visibilidade, mas
também tem exigências:
competência e honestidade.

Acabou

O presidente da Câmara,
Paulo Pauléra (PP), informou
que serão promovidas mais
três sessões até o recesso,
que começa no dia 20 de
dezembro, quando o Legislativo encerra as atividades
do exercício 2020. Uma
sessão ordinária será promovida na próxima terça-feira
e duas extraordinárias, na
quarta-feira. Segundo ele,
serão analisados e votados
pelo plenário 20 projetos do
Executivo e de autoria dos
próprios vereadores com o
objetivo de limpar a gaveta.
“Com certeza vai dar para
votar todas as propostas”,
ressaltou.

O tempo em que assessor
nomeado para ocupar cargo
de confiança por meio de
indicação política, que assinava o ponto e depois ficava
coçando, segundo o morubixaba do atual governo, acabou. Agora, o contemplado
tem de mostrar serviço para
a fazer jus ao salário de cada
mês. No passado, o sujeito
chegava cedo, batia o ponto,
ficava jogando conversa fora
até dar a hora do almoço.
Depois voltava lá pelas 15h,
mexia nas gavetas, fingia
que trabalhava, falava em
agenda 21, até chegar a
hora de bater o ponto novamente…

Paulo Pauléra informou
ainda que os vereadores
se reúnem segunda-feira
para analisar a decisão da
juíza Tatiana Viana Santos,
2ª Vara da Fazenda, que
deu liminar suspendendo
as duas audiências públicas
marcadas para debater o
Plano Diretor. As audiências
seriam realizadas ontem,
porém, a Defensoria Pública
entrou na Justiça alegando
que pressa do Legislativo,
por causa do recesso, prejudicaria a presença popular
por causa da pandemia. O
Plano Diretor vai determinar
o crescimento da cidade nos
próximos 10 anos.

A Frente Parlamentar Ambientalista faz balanço dos
trabalhos de 2020 e traça
perspectivas para 2021 num
encontro virtual com representantes de frentes parlamentares ambientalistas
estaduais, na quarta-feira.
Diante ao desmatamento e
das queimadas na Amazônia
e no Pantanal, o desempenho da Frente foi péssimo.
A flora e a fauna foram atingidas de forma catastrófica
e o mínimo que se espera
é que o caos deste ano não
volte a se repetir. Afinal, os
gananciosos estão matando
a galinha de ovos de ouro
do Brasil.

Plano Diretor

DIA 18

Sérgio SAMPAIO

Com base no vídeo postado pelo então candidato
Rogério Vinicius, o juiz da
1ª Vara da Fazenda de Rio
Preto, Adilson Araki Ribeiro,
concedeu liminar que suspendeu as obras do hospital.
A Prefeitura recorreu ao Tribunal de Justiça, que reformou a decisão da primeira
instância e as obras foram
retomadas. Para construir
o hospital, a Prefeitura fez
uma permuta, concedeu
uma área no Distrito Industrial para a Constroeste
executar o empreendimento
avaliado em R$ 23,1 milhões. O hospital deve ficar
pronto em agosto.

Ovos de ouro

Orçamento 2021

Audiência Pública foi remarcada para o dia 18 de dezembro,
a partir das 19h
com o distanciamento entre os
Emendas – com a mudanacentos – aferição da tempera- ça da data das audiências os
tura na entrada e disponibiliza- vereadores podem apresentar
ção de álcool em gel, além da emendas até as 17 horas da
obrigação do uso de máscara. próxima segunda-feira (14).

O prazo para que os 513 deputados, os 81 senadores e as
27 bancadas estaduais e do Distrito Federal apresentassem
emendas à proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
para o exercício de 2021, terminou ontem. A proposta prevê
despesas de R$ 1,5 trilhão para o exercício, sendo que 93,7%
são obrigatórias. Cada parlamentar pôde apresentar uma emenda ao Anexo de Prioridades e Metas e cada bancada estadual,
duas. Ao apresentar o texto, em 15 de abril, o Poder Executivo
alertou para a necessidade de ajustes. Isso porque a pandemia
de coronavírus gerou incertezas sobre o cenário econômico. Os
parâmetros macroeconômicos para 2021 devem ser todos revistos. A LDO está prevista para ser votada na próxima quarta-feira
em duas etapas, uma para deputados e outra para senadores.
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260 QUILOS

Polícia apreende carga de
cocaína avaliada em R$ 6 mi

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais
de Polícia ) prenderam um
homem, de 41 anos, por
tráfico de drogas nesta quinta-feira (10), na Washington
Luís (SP-310), no trecho de
Catanduva. Foram apreendidos 235 tijolos de cocaína,
que pesaram 260 quilos. A
carga é avaliada em mais de
R$ 6 milhões.
De acordo com as informações do Baep, a droga
estava escondida em um
fundo falso no baú do caminhão. Aos policiais o homem
contou que receberia R$ 7
mil para transportar a cocaína até São Paulo.
A abordagem ao veículo
aconteceu no quilômetro
385. Conforme o Baep, o
motorista do caminhão teia
se assustado com a presença da viatura na rodovia

Divulgação

e, rapidamente, saiu para
o acostamento, retornando
em seguida, o que chamou a
atenção dos policiais. Questionado, ele afirmou que
transportava móveis para a
Capital.
O homem foi conduzido à
DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Catanduva e
preso em flagrante por tráfico de drogas, permanece à
disposição da Justiça.

Carga foi apreendida
durante fiscalização
na SP 310, próximo a
Catanduva

FATAL

Olímpia 24H

Um homem de 65 anos
morreu ao se envolver em
um acidente entre um carro,
Honda Civic, e uma van na,
na manhã desta sexta-feira
(11), rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), trecho
de Olímpia.
Acidente ocorreu na
rodovia Assis
Chateaubriand,
próximo a Olímpia

Um motorista de 51 anos
procurou a Polícia Civil de Rio
Preto para denunciar que foi
mais uma vítima de estelionato por meio do golpe aplicado em um site de compra
e venda. Ele fez um anúncio
para vender o caminhão dele
pelo valor de R$ 45 mil. O
comprador fez o depósito,
mas a conta indicada era de
um golpista.
Conforme as informações
do boletim de ocorrência, o
estelionatário fez contato por
mensagem de WhatsApp, dizendo que tinha interesse em
comprar o veículo e perguntou
se a vítima faria o negócio pelo
valor de R$ 44 mil. Acordo
firmado, o estelionatário falou
que quem iria ver o veículo era
seu sócio.
O verdadeiro comprador foi
até a casa do dono do veículo

e disse que fecharia negócio.
Ambos foram enganados e
conversavam com o golpista,
que estaria intermediando o
negócio.
O proprietário do caminhão recebeu do golpista
um falso comprovante de
depósito na conta dele, de
R$ 45 mil. Após receber o
comprovante, a vítima e o
comprador, que afirmou ter
feito o depósito de R$ 45
mil numa conta indicada pelo
golpista, foram ao cartório
para fazerem a transferência
do caminhão.
A vítima ficou com o documento de transferência
preenchido o comprador ficou
com o caminhão, mesmo sem
o dono do veículo ter recebido
o valor da venda. Os dois não
conseguiram mais contato
com o estelionatário, neste
momento perceberam que
tinham caído em um golpe.
Arquivo DHOJE

Motorista e comprador procuraram a Polícia Civil para
denunciar o golpe

Divulgação

MARIA DE LOURDES OLIVEIRA, natural de Miguelópolis/SP, faleceu aos 81
anos de idade. Era casada com Sr. José
Antonio Molina e deixa os ﬁlhos Isabel
Molina, Cecília Molina, José Carlos Molina, Diva Aparecida e Maria do Parto. Foi
sepultada no dia 11/12/2020, às 17:00,
saindo seu féretro do velório da Capela do
Prever para o cemitério São João Batista.
VALDECI MARQUES FERNANDES,
natural de Floreal/SP, faleceu aos 71 anos
de idade. Era divorciado da Sra. Laura de
Assis e deixa os ﬁlhos Renata, Ricardo,
Rogério e Juliana. Foi sepultado no dia
11/12/2020, às 08:00,saindo seu féretro
do velório da Capela do Prever para o
cemitério São João Batista.

PM encontrou duas armas com o acusado após
denúncia anônima

Dono de lava jato
é preso por posse
ilegal de arma
Tatiana PIRES

O proprietário de um lava
jato foi preso em flagrante
por manter armas de fogo
em seu estabelecimento,
nesta quinta-feira (10), no
bairro Manoel Del’Arco, em
Rio Preto.
A Polícia Militar recebeu
uma denúncia indicando o
local. Ao chegarem, lá os
policiais questionaram o suspeito que admitiu a posse das
armas. Um revólver calibre
38, municiado com seis cartuchos intactos, estava em
um coldre escondido, fixado,
embaixo da mesa. A outra
arma, um revólver calibre 22,

Tatiana PIRES

Ladrões furtaram uma
esmalteria nesta quinta-feira (10), no bairro Vila
Imperial, região central
de Rio Preto. Foram levadas roupas novas para
a venda, avaliadas em
R$ 5 mil, além de um
notebook.
Segundo o boletim de
ocorrência, a dona do estabelecimento comercial,
de 24 anos, chegou para
trabalhar e viu que a porta havia sido arrombada,
com sinais de ferramenta
na fechadura.
A vítima viu que as
duas malas com as peças de roupa tinham sido
levadas. Câmeras de segurança de um estabelecimento vizinho poderão
auxiliar na investigação
e identificação dos autores do crime. Registrado
como furto qualificado,
o caso foi encaminhado
para o 1º Distrito Policial.

Os veículos bateram de
frente em um trecho próximo ao radar da via, quilômetro 139. A van seguia
sentido Barretos e tinha
como destino o Hospital
do Amor, enquanto o carro
seguia sentido Rio Preto.
Com o impacto da colisão,
o motorista do carro não
resistiu e morreu no local.
O Corpo de Bombeiros
foi acionado e socorreu os
dois ocupantes da van e
eles foram encaminhados
para a UPA (Unidade de
Pronto Atendimento) de
Olímpia.

FALECIMENTOS

38 E 22

Anúncio de caminhão
para vender em site
vira golpe de R$ 45 mil
Tatiana PIRES

Ladrões furtam
esmalteria
no centro

Acidente entre carro
e Van próximo a
Olímpia mata um
Tatiana PIRES

ESTELIONATO

RIO PRETO

também municiado com seis
cartuchos intactos, estava
escondido no compartimento do extintor do carro dele.
Além disso, foram apreendidas várias munições.
À PM, o homem disse que
portava o revólver calibre 22
quando saia para pedalar.
As armas foram apreendidas e ele encaminhado à
Central de Flagrantes, onde
permaneceu à disposição da
Justiça.
O homem deverá responder pelos crimes de posse
irregular de arma de fogo de
uso permitido e porte ilegal
de arma de fogo de uso
permitido.

LUCELENA DELDUQUE DOS SANTOS,
natural de Poloni/SP, faleceu aos 60 anos
de idade. Era casada com o Sr. Valdir dos
Santos e deixa os ﬁlhos Jonas e Heloise.
Foi sepultado no dia 10/12/2020, às
17:00,saindo seu féretro do velório da
Capela do Prever para o cemitério de
Nova Aliança.
LAURINDO SCAPATICCI, natural
de Mirassol/SP, faleceu aos 85 anos
de idade. Era casada com a Sra. Maria
Rabelo Scapaticci e deixa os ﬁlhos José
Donizete, Gilberto, Neusa Aparecida, Sônia
(falecida), Luiz e Alessandra. Foi sepultado
no dia 11/12/2020, às 11:00,saindo seu
féretro do velório da Capela do Prever para
o cemitério São João Batista.

LIAMARA NOELI CAMARGO, natural
de Valinhos/SP, faleceu aos 47 anos de
idade. Era solteira e deixa os ﬁlhos Camila e Luis Felipe. Foi sepultada no dia
11/12/2020, às 12:00,saindo seu féretro
do velório de Engenheiro Schimidt para
cemitério de Engenheiro Schimidt.
MARIA ENCARNAÇÃO ORTUNHO, natural de Parapuã/SP, faleceu aos 65 anos
de idade. Era viúva do Sr. Rubens Baria e
deixa os ﬁlhos Marcos Roberto. Foi sepultada no dia 11/12/2020, às 11:00,saindo
seu féretro do velório da Vila Toninho para
o cemitério São João Batista.
GERALDO FERREIRA LIMA, faleceu
aos 78 anos de idade. Era casado com
a Sra. Neusa Ribeiro de Melo e deixa
os ﬁlhos Rosalvo, Rosineide, Romildo,
Rosangela, Rosilene, Valdirene. Foi
sepultada no dia 11/12/2020, saindo seu
féretro do velório da Ressurreição para o
cemitério São João Batista.
SILVANA CEZAR FERREIRA, faleceu
aos 45 anos de idade. Era solteira e deixa
os ﬁlhos Anderson, Leonardo, Natalia e
Kauan. Foi sepultada no dia 11/12/2020,
saindo seu féretro do velório da Ressurreição para o cemitério São João Batista.
JOÃO MOREIRA DE SOUZA, faleceu
aos 57 anos de idade. Era solteiro e deixa
os ﬁlhos Davi e Saulo. Foi sepultado no dia
11/12/2020, saindo seu féretro do velório
direto para cemitério municipal de Monte
Aprazível.
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COVID EM ALTA

Festas
preocupam
e
SAÚDE
FISIO
Saúde espera boom
de casos em janeiro

Aldenis Borin, secretário de Saúde de Rio Preto

com síndrome respiratória
aguda grave (SRAG), sendo
96 na UTI e 186 na enfermaria. Dentre os casos já confirmados com coronavírus são
148 internações, com 71 na
UTI e 77 na enfermaria. A
taxa de ocupação dos leitos
de UTI é de 52,6%. Na região, o Seade aponta 50,7%
de ocupação nas UTIs.
Dados - Foram confirmados mais 218 casos de Covid-19 no município, sendo
211 por exame PCR (infec-

ção recente) e sete por teste
sorológico (infecção antiga).
No total são 31.109 casos
registrados, sendo 2.891 em
profissionais da saúde.
Também foi confirmado
mais um óbito, chegando a
835 mortes desde o início
da pandemia. O número de
curados está em 29.184,
o equivalente a 93,8% dos
casos. O coeficiente de incidência é de 6.753 casos
para cada 100 mil habitantes.
“Há um aumento de to-

dos os indicadores, de piora
da Covid em Rio Preto. O Comitê considera um aumento
real de casos em todos os
sentidos. Não é mais um
pico isolado”, afirmou Borim.
Tanto as médias móveis
para casos confirmados de
Covid-19 quanto de internações e de óbitos se mantém
na crescente. São 150 casos
em média com diagnóstico
positivo no dia 6 deste mês,
16 internações de média no
dia 5 e cinco óbitos de média
diária no último dia 7.

PROMESSA

Estado diz que vai custear
2 mil leitos para Covid

Da REDAÇÃO

O Governo de São Paulo
vai garantir o custeio e funcionamento de dois mil leitos de
UTI no SUS de todo Estado.
A Secretaria da Saúde solicitou ao Ministério da Saúde a
habilitação permanente desses leitos, visando garantir a
continuidade da assistência
aos casos de Covid-19 e a
perenidade da rede de Terapia
Intensiva já ampliada também
em 2021, assegurando consequentemente maior capacidade hospitalar para atendimento
aos pacientes.
“Nós não estamos aguardando índices alarmantes
para tomar medidas, estamos
agindo de forma preventiva,
racional, baseado nas necessidades que encontramos.
Temos a necessidade não só
de reforçar o sistema de saúde, garantindo leitos de COVID
para nossa população, mas
também adotando medidas

emergenciais e tendo a possibilidade de ter um vigilância
que nos permita que essas
medidas garantam a segurança
da nossa população”, afirmou
Jean Gorinchteyn, Secretário
de Estado da Saúde.
A medida permitirá que
esses 2 mil leitos sigam custeados com o valor da diária
de UTI definida pelo Ministério
da Saúde exclusivamente para
atendimento aos pacientes
com coronavírus (R$ 1,6 mil
por dia). A habilitação abrangerá todas as regiões, em
serviços de saúde estaduais,
municipais, universitários e
conveniados ao SUS em Santas Casas e filantrópicos.
A solicitação foi articulada
junto ao Conass (Conselho
Nacional de Secretários de
Saúde), Conasems (Conselho
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde) e Ministério
e o panorama foi submetido
nesta sexta-feira (11) aos
Conselhos.
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Jean Gorinchteyn, Secretário de Estado da Saúde
“Estamos também autorizando a prorrogação de 70
convênios que venceriam em
31 de dezembro e que dão
suporte financeiro às Santas
Casas e municípios na manutenção dos leitos COVID. Realizamos intenso monitoramento
regional da disponibilidade de
leitos adotando de forma antecipada todas as medidas necessárias para que possamos
continuar oferecendo todos

os cuidados para assistência
aos pacientes COVID”, afirmou
Eduardo Ribeiro, Secretário-executivo da Secretaria de
Estado da Saúde.
No período pré-pandemia,
o SUS de SP já contava com
3,5 mil leitos de UTI. Com a
mobilização de todos os gestores públicos, foi possível passar
para 8,5 mil, com ativação de
5 mil novos leitos de Terapia
Intensiva.

EM URUPÊS

Secretaria abre inscrição para projetos
culturais; premiação é de R$ 1,9 mil

Da REDAÇÃO

A Prefeitura de Urupês,
por meio da Secretaria da
Educação, Cultura, Esporte,
Lazer e Turismo, iniciou nessa
sexta-feira (11), as inscrições
para cadastro de propostas
para seleção e premiação de
projetos. Os artistas urupeenses que realizaram o cadastro
municipal de cultura poderão
cadastrar propostas até o dia
21 de dezembro.
O projeto criado através da
Lei Aldir Blanc no Município
de Urupês - SP, e regulamentado no decreto municipal
nº. 2966/2020, irá premiar
artistas que participaram de
projetos culturais e artísticos
apresentados através de ca-

SAÚDE FISIO
saude@dhoje.com.br

Crefito-3 eleições 2020
- conselho fisioterapia
e Terapia ocupacional
Divulgação

Divulgação

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A Secretaria de Saúde
de Rio Preto realizou uma
live nesta sexta-feira (11)
para atualizar os dados de
Covid-19 no município. O
secretário de saúde Aldenis
Borim voltou a manifestar
preocupação com o aumento de casos e com as festas
de fim de ano.
“Nós já estamos nos preparando para aumento de
leitos. Volto afirmar que vem
Natal e Ano Novo e serão dez
dias de famílias reunidas,
então a gente espera janeiro
e fevereiro como meses críticos. Não estamos abrindo
leitos hoje, mas estamos
preparados para abrirmos
se for necessário”, afirmou o
secretário de saúde Aldenis
Borim.
Atualmente o município
conta com 286 leitos de
UTI e 323 de enfermaria.
“São José do Rio Preto vai
em busca do financiamento
desses eleitos através do
Estado. Pretendemos sim
abrir mais leitos para atender
a população no caso de uma
segunda onda”, comentou o
secretário.
A cidade ainda conta com
282 pacientes internados
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dastros de pessoas físicas e
jurídicas, sediados ou atuantes
em Urupês há pelo menos 12
meses.
Serão selecionados até 61
projetos de diferentes áreas
culturais e artísticas com a finalidade de promover formação,
fomento e difusão da produção
cultural de Urupês, promovendo
e compartilhando conhecimentos, modos de produção, processos criativos, bens e serviços
culturais e artísticos.
Cada obra vencedora receberá o prêmio no valor de R$
1.952,00 (mil novecentos e
cinquenta e dois reais).
Os interessados deverão se
cadastrar via internet por meio
do site: www.urupes.sp.gov.br/
aldirblanc ou, presencialmente,
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A Prefeitura de Urupês iniciou as inscrições para cadastro de propostas para seleção e premiação de projetos
na Secretaria de Educação,
no paço municipal, sito na rua
Gustavo Martins Cerqueira,
436, Centro. Para maiores

informações os interessados
devem entrar em contato com
a Secretaria de Educação pelo
telefone (17) 3552-1144.

Chapa 2 - Dr Rafhael Martins Ferri , venceu com 76,30%
dos votos .
Sabemos que a classe da fisioterapia e terapia ocupacional aponta inúmeras falhas na gestão do conselho de
fisioterapia e terapia ocupacional , os profissionais alegam
que as gestões não atendem o número de demandas que
os profissionais apontam e não trabalham favorável aos
mesmos .
Alegam sempre que não possuem voz diante de uma
presidência que visa mais a punição dos profissionais do
que propriamente auxilia-lós e ajudá-los em questões de
todos os âmbitos .
Realizei uma pesquisa nas redes sociais o maior número
de reclamações foram :
1)Anuidade paga e não ter nenhum benefício, nenhum
retorno , nenhuma satisfação .
2)O profissional com cnpj paga duas anuidades . Se o
próprio é a pessoa física e jurídica porque pagar duas vezes ?
3)Home care paga R$25,00 cada atendimento e não
recebem fiscalização pela exploração do profissional .
4)Os fisioterapeutas e os procedimentos invasivos , podem fazer cursos , mas , não podem aplicar .
Neste momento de transição da presidência do crefito -3
que tomara posse em janeiro , as expectativas renascem e a
classe se une pela luta e pela esperança que uma nova cara
, um novo jeito com novas propostas venham realmente se
tornar realidade e que as promessas de campanha sejam
realmente concretizadas .
“Após a vitória democrática na eleição do CREFITO-3 com
76,30% dos votos válidos, a comissão eleitoral publicou
no Diário Oficial da União (DOU), o resultado eleitoral que
chancela a vitória da CHAPA-2.
Agora, aguardamos o COFFITO homologar a nova gestão
do CREFITO-3 respeitando a vontade dos Fisioterapeutas e
Terapeutas Ocupacionais de São Paulo.”
(Página Facebook Rafhael Ferris )
No dia 06 12 aconteceu a eleição do crefito -3 São
Paulo na modalidade on-line . Nunca na história das eleições houve uma vitória tão disparada assim . Com 76,3%
totalizando 25.846 votos . A oposição , chapa 2 venceu
as eleições, tendo q frente o Candidado Dr Rafhael Martins
Ferris , 29 anos , já vem de experiências políticas anteriores
, foi candidato a vereador pela cidade de São Paulo pelo
PSOL no ano de 2016 .
No dia 05/12/2020 o Dr Rafhael Ferris , neste dia então
candidato da oposição às eleições do crefito -3, postou em
suas redes sócias as seguintes palavras :
Amanhã é, provavelmente, um dos dias mais importantes da minha vida. Não por ser o dia do pleito. Mas por ser
colocado à prova um projeto extremamente diferente do que
se está acostumado no sistema COFFITO-CREFITO.
Eu me orgulho muito de ter travado as lutas que travei,
sofrer os processos que sofri e enfrentar as pessoas que
enfrentei.
Em tempo, a verdade chega e vamos nos fortalecendo
e nos organizando em torno da preservação dos indivíduos,
dos direitos coletivos e da democracia.
Vivo uma vida que dedica parte do meu tempo as pautas
que envolvem a Fisioterapia e a Terapia Ocupacional, divididas com a gestão das empresas na qual participo.
A história se faz com quem está disposto a enfrentar os
desafios e não sucumbir frente as dificuldades.
Esse grupo, que a CHAPA-2 apresenta, é fantástico e
está disposto a construir um conselho com os profissionais
protagonizando suas ações. Olhando de ponta a ponta do
estado de São Paulo e enfrentando os problemas juntos.
O poder institucional do conselho deve estar à serviço
dos usuários e profissionais.
Dia 06, é dia de CHAPA-2 e eu sou grato por estar ao
lado dessas pessoas.
Vamos pra cima!
Entrei em Contato com Dr. Rafhael Ferris e o mesmo
informou que responderá todas as perguntas após a posse
. Agrndamos uma entrevista para janeiro . Até lá , voce
profissional e você leitor encaminhe dia pergunta para esta
coluna silviafisioterapia@icloud.com .
Eu como fisioterapeuta em nome da nossa classe desejamos que seja um sucesso o mandado e que consiga
fazer uma administração justa e clara para que sejamos
valorizados , respeitados e reconhecidos com seriedade e
dignidade que é o que merecemos pelo nosso empenho ,
dedicação e mais que isso nossa
Formação como profissionais da saúde capacitados e
entregues todos os dias a dedicação ao próximo.
Dra. Sílvia Batista – educadora , fisioterapeuta, especialista 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

A-6

São José do Rio Preto, sábado
12 de dezembro de 2020

Detalhes

Roberto
Toledo

não tão pequenos...

HALIM ATIQUE Neto, médico
veterinário, e esposa Tábata,
mais os filhos vão passar o
Natal e o Ano Novo em Floripa
(Florianópolis). Hóspedes do
cirurgião plástico Renato J.
Freitas e Dra. Luciana Secches
Freitas, que tem uma linda casa
de veraneio lá.
O CIRURGIÃO plástico Renato J. Freitas e a Odonto Dra.
Luciana Secches Freitas, vão
também hospedar em sua casa
de veraneio em Floripa durante
o Natal e Ano Novo, com todos os cuidados desta terrível
pandemia, os amigos médicos
Henrique Gandolfi e família,
Ricardo Gandolﬁ e família, e de
Cristiano Milani e o ﬁlho.
O EMPRESÁRIO Edmarzinho Gubolin Rocha e Nayara
Faitarone Rocha estão cada
vez mais curtindo a pequena
Catarina, herdeira do casal. É
só alegria para os familiares.
Saúde, princesinha Catarina.
OS PARABÉNS do assessor
desta coluna Luizinho Bueno vai
para o aniversariante de hoje,
Roberto Toledo, patrão e amigo. Muita sáude e felicidades.
Aquele abraço!
NESTE SÁBADO, no Quintal
Food Truck, os clientes vão
se divertir ao som de Thiago
Giacomelli e no domingo, encerrando o ﬁnal de semana, a
banda Audio A4 canta o melhor
do rock internacional.
PAULO GIRARDI, ao lado
de Aline, comemora mais um
aniversário neste sábado, curtindo a beleza de sua fazenda
Amazonas, e recebendo os
cumprimentos de sua legião de
amigos e familiares. Parabéns!
A PEQUENA Valentina Leite Soares comemora seus 2
aninhos com festinha só para
os familiares preparada pelos
pais Jaqueline Leite e Fernando
Henrique Soares, neste sábado,
dia 12.
A JORNALISTA, escritora e
dramaturga Graziela Delalibera
realiza, neste sábado, dia 12,
o lançamento do seu primeiro
livro, ‘Memórias do Isolamento’,
que reúne histórias de idosos e
idosas em tempos de pandemia
da Covid-19. O lançamento será
feito por meio de uma live, cuja
tema é velhice e pandemia, com
a participação da autora, alguns
entrevistados e entrevistadas,
entre outros convidados.

SOCIAL

Jornal

Pérola do Dia
PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR: SE VOCÊ PUDESSE COMER AS SUAS PRÓPRIAS
PALAVRAS , A SUA ALMA SERIA NUTRIDA OU ENVENENADA? Sorria, beba muita
água e seja feliz!

bobtoledo@gmail.com

DiáriodoBob

Silvio Santos vem aí...O homem que criou o Baú da Felicidade chega hoje aos 90 anos confinado em sua casa desde
março, protegendo-se da pandemia de coronavírus. Não tem
pra ninguém. A Associação Comercial e Empresarial de Rio
Preto, desde ontem é HEPTA. Pela sétima edição consecutiva do
prêmio da Facesp - Federação das Associações Comerciais do
Estado - a ACIRP foi premiada ontem com o título de Associação Comercial em Municípios de Grande Porte. Ao contrário
das edições anteriores que acontecia durante Congresso entre
as mais de 420 associações comerciais do estado, a premiação
deste ano foi totalmente online. Solução do empate. O Palestra
é diferente dos outros clubes até no pleito eleitoral. Por causa
de 10 votos as chapas voltam amanhã a disputar a primazia em
2º turno. Como a situação do clube não é pra nada saudável,
vença quem vencer vai cortar um 12, com dizem os antigos. O
Palestra precisa de um milagre de algum santo incorporado
no vencedor de amanhã. Quem sabe um São Norberto, São
Cecconi ou São Floriano. O embate fica por conta de Valter Dias
que obteve 138 votos no primeiro turno e João Paulo Vilela que
teve 128 votos. Pra ganhar a eleição o candidato tem que ter
50% dos votos mais um. Parece que Fábio Marcondes, que
adora meter a mão em vespeiro, tem trabalhado para assumir a
secretaria de esportes. Apesar da visibilidade que a pasta confere,
não custa lembrar que seus três últimos titulares estão até hoje
prestando contas à Justiça ou ao Ministério Público ou ao Tribunal
de Contas acerca das atividades desenvolvidas. Como se vê, um
trabalho insalubre. Ganhador e perdedor. Se Fábio Marcondes
realmente se tornar secretário de esportes, naufraga o plano do
atual vereador Zé da Academia de ganhar um fôlego político.
Ele, que não foi reeleito, tinha a esperança de ser o secretário
ou que Bruno Marinho fosse, caso em que ocuparia sua vaga no
Legislativo na condição de suplente. Qual é a chance? Outro que
vê a chance de voltar para a Câmara Municipal ainda que como
suplente no lugar de um titular é César Gelsi. O PSDB parece que
não conseguirá movimentar sua bancada para garantir espaço
para a ascensão do doutor. Nosso comerciais. Que venham
logo as vacinas: Oxford | AstraZeneca, Sinovac e ou BioNtech |
Pfizer |ou Fosun. Ponto e basta!

My Amigo

Agradando paladares desde 2015, a Parrilla e Hamburgueria MUY
Amigo se instala no parque aquático Hot Beach, na cidade de
Olímpia, a partir do próximo dia 15. MUY Amigo é um food truck
charmoso, bem equipado e que oferece serviços de hamburgueria
e lanchonete fast food, onde tudo é preparado com qualidade,
alimentos frescos e muita rapidez na entrega. No comandado do
chef argentino Miguel D´Agostino, que é natural de Buenos Aires.
O food truck My Amigo ficará instalado no coração do parque, bem
na passarela ao centro das piscinas.

Adiada a audiência

A Audiência Pública para
discussão popular das novas
modificações sobre a Lei de
Zoneamento foi adiada por
decisão judicial. A decisão
d a j u í z a Ta t i a n a Pe r e i r a
Viana Santos praticamente
inviabiliza a votação dos
projetos neste ano. O plano de
alguns vereadores era fazer as
audiências e votar os projetos
nas sessões extraordinárias
previstas.

Mariângela
Del Campo
Maset e sua
mamãe Ismenia
Del Campo,
aniversariante
deste sábado,
dia 12. Parabéns
da coluna

SPOTlight

Manifestações
contrárias

O Defensor Público e o exvereador Laerte Teixeira da
Costa pretendiam participar
das audiências. Laerte chegou
a estar na Câmara Municipal
e, sem saber da decisão da
Juíza, queria comprovação do
cancelamento. O presidente
Paulera deu a ele cópia da
notícia colocada no site da
Câmara e ele saiu satisfeito.

Muito interesse

O assunto desperta interesse
porque a cidade é um dos
locais preferidos pelos
investidores imobiliários. É
irresistível a nossa vocação
para construções verticais, mas
Laerte acha que é preciso ter
cuidado, já que temos redes
velhas e saturadas, tanto de
água como de esgotos. Ele diz
também que nossas ruas são
estreitas e, no futuro, talvez não
comporte o fluxo de veículos.
Assuntos que por certo virão
à tona quando as audiências
forem realizadas.

O cabeleireiro e
maquiador, Danilo
Martinelly, que
atende no salão
Beauty Club.
Concept, acaba de
fazer um mais um
curso de Makeup
para deixar ainda
mais lindas suas
queridas clientes

Aplausos e aplausos

O Grupo Muffato recebe na próxima segunda-feira, 14, o Prêmio Líderes do Brasil 2020 – Premiados
Regionais depois de vencer a categoria Empresa do Ano do Prêmio Líderes Regionais Noroeste
Paulista 2020, Marcos Scaldelai, presidente do LIDE Noroeste Paulista. A cerimônia de entrega do
prêmio será via Conferência Virtual, transmitida ao vivo, a partir das 19h, pela Integra TV. O Prêmio
Líderes do Brasil 2020 é o reconhecimento nacional do talento, competência e comprometimento
dos executivos atuantes no país, para um Brasil melhor e mais competitivo. O Grupo Muffato possui
46 anos de história, 67 lojas, nove postos de combustíveis e com cerca de 27 mil colaboradores
diretos e indiretos.

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)

henriforne@gmail.com

Tel. (17) 3233-4888

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822
Riopreto Shopping Center
Telefone: 3227-3211
(17) 99181-4336

Kiberamarp

São José do Rio Preto, sábado
12 de dezembro de 2020

6.3.1.

Para chegar ao local de trabalho;

6.3.2.

Para prestação de serviços autônomos;

6.3.4.

Para atendimento em serviços de saúde, sendo justificável acompanhante;

6.3.5.

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

6.4.

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

6.5.

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

6.6.

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

6.7.

Procurar higienizar embalagens e objetos manuseados;

6.8.

Evitar circulação desnecessária;

6.9.

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

6.12. 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.

46.46-0

6.13. 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.

46.6

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

46.8
46.9
47.11-3

Em máquina de lavar roupas, programar para ciclo de pelo menos 30 minutos e temperatura

47.12-1

6.14.3.

Secar naturalmente;

7.

RESTRIÇÕES A TODAS AS ATIVIDADES ECONÔMICAS LISTADAS NESTA DELIBERAÇÃO

4721-1/02
4721-1/03
47.22-9
47.24-5
4729-6/02

7.1.

Festas, ou seja, eventos com finalidade de lazer estão proibidos;

4729-6/99

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

7.2.1.

PROIBIÇÕES À POPULAÇÃO

50 pessoas, em áreas de permanência de público iguais ou superiores a 300m².

7.2.2.

10 pessoas, em áreas de permanência de público inferiores a 300m².

7.4. Eventos permitidos, além de observar o limite de número de pessoas, deverão garantir o distanciamento
entre pessoas, uso de máscaras e disponibilização de álcool gel para higienização das mãos.

7.7. Transportes turísticos ou com finalidade recreativa e de lazer, tais como “trenzinhos e ônibus adaptados
para lazer” deverão controlar o acesso de pessoas, sendo a capacidade máxima de 40% de pessoas, considerado
o total de assentos disponíveis.
8.

MEDIDAS ESPECIFICAS PARA CADA ATIVIDADE NA FASE 3 (AMARELA)

8.1. 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);
8.2. 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.
8.2.1.
Essencialidade: são considerados serviços essenciais àqueles 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
8.2.2.
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

Lista das atividades e regramento na FASE 3 – COR AMARELA

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.

Atividades permitidas com atendimento ao público nos horários
habituais

47.52-1 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4761-0/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, PERFUMARIA E COSMÉTICOS E
47.7
ARTIGOS MÉDICOS, ÓPTICOS E ORTOPÉDICOS
47.84-9 COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE
4789-0/04
ESTIMAÇÃO
4789-0/05 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
49.1
TRANSPORTE FERROVIÁRIO E METROFERROVIÁRIO
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL
49.21-3
E EM REGIÃO METROPOLITANA
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO,
49.22-1
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
49.23-0 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TÁXI/UBER/APP
MOTOTÁXI
49.24-8 TRANSPORTE ESCOLAR
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO,
4929-9/01
MUNICIPAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO,
4929-9/02
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
49.3 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA
49.4 TRANSPORTE DUTOVIÁRIO
51
TRANSPORTE AÉREO (ANAC)
52
ARMAZENAMENTO E ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES
53
CORREIO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENTREGA
55.9 OUTROS TIPOS DE ALOJAMENTO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
5620-1/01 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO
DOMICILIAR
58
EDIÇÃO E EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO
ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE
59.11-1
TELEVISÃO
ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE
59.12-0
TELEVISÃO
59.13-8 DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEO E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO
60
ATIVIDADES DE RÁDIO E DE TELEVISÃO
61
TELECOMUNICAÇÕES
62
ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
63
ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO
64
ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS

Baixo risco
9.

CÓDIGO
IBGE
CONCLA

5620-1/04

Médio risco

5.2. Práticas esportivas coletivas ou qualquer evento com mais de 3 (três) pessoas reunidas sem distanciamento
mínimo e/ou sem máscaras.

5.4.

AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA
INDÚSTRIAS EXTRATIVAS
INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO
ELETRICIDADE E GÁS
ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO
CONSTRUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS E ANIMAIS VIVOS
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO E
VETERINÁRIO
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO,
ORTOPÉDICO E ODONTOLÓGICO
COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE
PESSOAL
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS, EXCETO DE
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAL ELÉTRICO E
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS
COMÉRCIO ATACADISTA NÃO-ESPECIALIZADO
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS E SUPERMERCADOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES E PESCADOS - AÇOUGUES E PEIXARIAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA
4

7.3. Os eventos permitidos deverão ser previamente autorizados pelo Comitê Gestor de Enfrentamento ao
Coronavírus com antecedência mínima de 10 (dez) dias, comunicados no email
eventoscovid@riopreto.sp.gov.br.

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.

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

47.51-2

Atividades permitidas com atendimento ao público nos horários
habituais

2

4. Todas as atividades exercidas no Município deverão adotar além das medidas específicas para as atividades,
os protocolos sanitários geral e específicos desta deliberação.

EM LOCAIS PÚBLICOS OU PRIVADOS DE USO COLETIVO:

47.3

7.2. Eventos com finalidades comerciais, culturais, organizacionais, institucionais ou políticos, poderão ser
realizados com, no máximo:

Bufês e casas noturnas poderão realizar a atividade de restaurante ou bar.

5.

46.7

6.14.2.
de 60°C.

Música ao vivo em bares e restaurantes não são considerados eventos, e sim serviço de entretenimento.

4.1. A adoção das regras para funcionamento não isenta o estabelecimento do cumprimento das demais
normas vigentes, inclusive trabalhistas.

46.5

6.14.1.
Deixar de molho por 20 minutos (no mínimo) em solução de água sanitária (2 colheres de sopa
para cada litro de água);

7.6.

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.

46.45-1

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

7.5.

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.

46.44-3

6.10. Evitar sair de casa sem necessidade;

DELIBERAÇÃO nº 13 de 11 de Dezembro de 2020

"1. As atividades consideradas essenciais, determinadas pelos governos estadual, federal e descritas no Decreto
Municipal 18.571 de 24 de Março de 2020 não estarão impedidas de funcionar em qualquer nível, porém
deverão cumprir as regras quanto às limitações de número de pessoas e os protocolos sanitários anexos.

CÓDIGO
IBGE
CONCLA
A
B
C
D
E
F
41
42
43
45.2
45.3
45.4
46.2
46.3

6.3.3.
Para aquisição de alimentos e outros produtos essenciais (medicamentos, produtos para saúde
etc), sem acompanhantes;

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), e o aumento da taxa de transmissão, bem como as internações no município por COVID-19,
delibera:
1. Fica alterada a Deliberação nº 4 de 15 de Setembro de 2020, com a seguinte redação:

RISCO

MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA POPULAÇÃO

6.3. 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:

RISCO

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP.
CONVOCAÇÃO
Fica o(a) senhor(a) conselheiro(a) convocado(a) para a
reunião ordinária desse conselho, que acontecerá dia
15.12.2020, terça-feira, às 08h30, de maneira remota usando o aplicativo MEET.GOOGLE que pode ser baixado no
app do celular. O convite para acessar a reunião será encaminhado por e-mail e disponibilizado no grupo do CMDCA no
whatsapp meet.google.com/npt-syjf-fjy
Pautas:
I - Abertura.
II - Aprovação de ata da reunião ordinária do mês de novembro/2020.
III - Aprovação do edital do processo eleitoral biênio
2021/2022 ou seja de fevereiro de 2021 a janeiro de 2023;
IV – Registro Anjo da Guarda vencimento 14-12-2020 (estão
sem responsável técnico – Assistente Social).
V – Deﬁnição da distribuição das 8.000 unidades de máscaras – Combate ao abuso e exploração sexual e ao trabalho
infantil.
VI - Informes:
a) Destinação solidária, lançamento da 1ª etapa – www.
riopreto.sp.gov.br/destinacaosolidaria;
b) Saldo do FMDCA (Fundo Municipal Direitos Crianças e
Adolescentes) mês novembro de 2020;
c) Apresentação do segundo mês de instalado e resultado
de cada conselheiro na implantação do SIPIA no Conselho
Tutelar - Norte e Sul (Conselheiro Tutelar) – link de acompanhamento;
d) Devolutivas das Comissões.
VII – Avaliação do ano de 2020 e prioridades para o ano de
2021 na linha geracional da Criança e do Adolescente.
VIII - Palavra Livre (Deverão os conselheiros e convidados
antes do início desta pauta, passar os temas para Adriano CMDCA). Se houver imagem enviar por e-mail até às 14h do
dia útil anterior à ordinária;
IX - Encerramento.
DIRETORIA/CMDCA

6.

ESSENCIALIDADE

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE

ESSENCIALIDADE

Jornal

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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66
69.12-5
71.2
72
75
77.1
78
80
81.1
81.2
82.2
82.92-0
8299-7/01
8299-7/02
8299-7/05
8299-7/06
84
86
94.91-0
95
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96.01-7
96.03-3
9609-2/07
97
99

RISCO

Atividades permitidas com atendimento ao público nos horários
habituais
SEGUROS, RESSEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE
ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, SEGUROS, PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE
CARTÓRIOS
TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
ATIVIDADES VETERINÁRIAS
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE SEM CONDUTOR
SELEÇÃO, AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E INVESTIGAÇÃO
SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIO
ATIVIDADES DE LIMPEZA
ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB CONTRATO
MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA
EMISSÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO, VALES TRANSPORTE E SIMILARES
SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE FUNDOS SOB CONTRATO
CASAS LOTÉRICAS
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL
ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO E DE
OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS
LAVANDERIAS, TINTURARIAS E TOALHEIROS
ATIVIDADES FUNERÁRIAS E SERVIÇOS RELACIONADOS
ALOJAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
SERVIÇOS DOMÉSTICOS
ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS

CÓDIGO
IBGE
CONCLA

Atividades permitidas nos horários habituais.
Permissão de consumo de alimentos no local durante 12 (doze) horas
diárias, divididas ao longo do dia a critério de cada estabelecimento,
entre 6h00min e 22h00min.
Bebidas alcoólicas servidas até as 20h00min

55.1
5611-2/01
5611-2/03
56.12-1
5620-1/03
5620-1/02

HOTÉIS E SIMILARES
RESTAURANTES E SIMILARES
LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO
CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ

RISCO

ESSENCIALIDADE

CÓDIGO
IBGE
CONCLA

Atividades permitidas com atendimento ao público durante 12 (doze)
horas diárias, divididas ao longo do dia a critério de cada
estabelecimento, até às 22h00min.

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
85.5
ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO
85.9
OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO
90
ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS
91
ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL
93
ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO E LAZER
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAIS, EMPRESARIAIS E
2. Ficam alterados
94.1 os protocolos sanitários anexos I, IV e XVII, da Deliberação nº 4 de 15 de Setembro de 2020.
PROFISSIONAIS
Presidente do94.2
Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavirus Dr. Aldenis Albaneze Borim e demais membros do
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS
comitê: Ana 94.3
CarolinaATIVIDADES
Boldrin Cardoso,
André Luciano
Baitelo,
DE ASSOCIAÇÕES
DE DEFESA
DEAndreia
DIREITOSFrancesli
SOCIAIS Negri Reis, Antonio Fernando
Araújo, Daniela
Cassia
Calgaro Souza,
Diene Heiri Longhi
Trajano, Gisele Gasques Molina, Ligia Cavassani, Maria
94.92-8 ATIVIDADES
DE ORGANIZAÇÕES
POLÍTICAS
Amélia Zanon
PonceATIVIDADES
da Rocha, Mauricio
Nogueira, ASSOCIATIVAS
Miriam WowkLIGADAS
dos Santos
Silva, Soraya
Andrade Pereira,
94.93-6
DE ORGANIZAÇÕES
À CULTURA
E À ARTE
Viviane Anheti
Prado.ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
94.99-5
96.02-5 CABELEIREIROS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRATAMENTO DE BELEZA
9609-2/02 AGÊNCIAS MATRIMONIAIS
9609-2/04 EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE SERVIÇOS PESSOAIS ACIONADAS POR MOEDA
9609-2/05 ATIVIDADES DE SAUNA E BANHOS
9609-2/06 SERVIÇOS DE TATUAGEM E COLOCAÇÃO DE PIERCING
9609-2/08 HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS (PET)
9609-2/99 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
SHOPPINGS, GALERIAS E CONGÊNERES*
8299-7/99

CÓDIGO
IBGE
CONCLA
85.1
85.2
85.3
85.4

Atividades permitidas com ensino à distância e aulas presenciais
opcionais com restrições.
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO MÉDIO
EDUCAÇÃO SUPERIOR
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO E TECNOLÓGICO

9.1. Os estabelecimentos albergados devem cumprir o horário de atendimento ao público definido para o
estabelecimento albergante, tais como academias, restaurantes e afins que deverão obedecer ao horário de
funcionamento dos shoppings ou clubes.”
9

2. Ficam alterados os protocolos sanitários anexos I, IV e XVII, da Deliberação nº 4 de 15 de Setembro de 2020.
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CÓDIGO
IBGE
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ESSENCIALIDADE
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Jornal
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CÓDIGO
IBGE
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São José do Rio Preto, sábado
12 de dezembro de 2020

ESSENCIALIDADE

RISCO

ESSENCIALIDADE

B-2

Presidente do Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavirus Dr. Aldenis Albaneze Borim e demais membros do
comitê: Ana Carolina Boldrin Cardoso, André Luciano Baitelo, Andreia Francesli Negri Reis, Antonio Fernando
Araújo, Daniela Cassia Calgaro Souza, Diene Heiri Longhi Trajano, Gisele Gasques Molina, Ligia Cavassani, Maria
Amélia Zanon Ponce da Rocha, Mauricio Nogueira, Miriam Wowk dos Santos Silva, Soraya Andrade Pereira,
Viviane Anheti Prado.

Atividades permitidas no local durante 12 (doze) horas diárias com
permissão de consumo de alimentos, divididas ao longo do dia a
critério de cada estabelecimento, entre 6h00min e 20h00min.
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BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM
ENTRETENIMENTO
BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, COM
5611-2/05
ENTRETENIMENTO

RISCO

ESSENCIALIDADE

5611-2/04

CÓDIGO
IBGE
CONCLA

Atividades permitidas com atendimento ao público durante 12 (doze)
horas diárias, divididas ao longo do dia a critério de cada
estabelecimento, até às 22h00min.

45.1

COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO, EXCETO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS
COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS, ARTEFATOS DE TECIDOS E DE ARMARINHO
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS E ARTIGOS DE VIAGEM
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; LIVROS, JORNAIS E
OUTRAS PUBLICAÇÕES
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)
LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) DE AEROPORTOS, PORTOS E EM FRONTEIRAS TERRESTRES
COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
TABACARIA
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO
E VÍDEO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE MÓVEIS, COLCHOARIA E ARTIGOS DE
ILUMINAÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS
ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS

46.1
46.41-9
46.42-7
46.43-5
46.47-8
46.49-4
4713-0/02
4713-0/04
4713-0/05
4721-1/04
47.23-7
4729-6/01
47.53-9
47.54-7
47.55-5
47.56-3
47.57-1
4759-8/01
4759-8/99
4761-0/01
4761-0/03
47.62-8
47.63-6

ANEXO I
DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA)
PROTOCOLO SANITÁRIO GERAL– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO
APLICÁVEL A TODAS AS ATIVIDADES EXERCIDAS NO
MUNICÍPIO

RISCO
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Atividades permitidas com atendimento ao público durante 12 (doze)
horas diárias, divididas ao longo do dia a critério de cada
estabelecimento, até às 22h00min.

47.81-4
4782-2/01
4782-2/02
47.83-1
47.85-7
4789-0/01
4789-0/02
4789-0/03
4789-0/06
4789-0/07
4789-0/08
4789-0/09
4789-0/99
4929-9/03

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
COMÉRCIO VAREJISTA DE JÓIAS E RELÓGIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS USADOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMAS E MUNIÇÕES
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL
ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, INTERMUNICIPAL,
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE
TRENS TURÍSTICOS, TELEFÉRICOS E SIMILARES
ATIVIDADES DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA
ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA
ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS
ATIVIDADES JURÍDICAS, EXCETO CARTÓRIOS
ATIVIDADES DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA
ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS
PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO
DESIGN E DECORAÇÃO DE INTERIORES
ATIVIDADES FOTOGRÁFICAS E SIMILARES
ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE
ALUGUEL DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR
GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS
AGÊNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES TURÍSTICOS E SERVIÇOS DE RESERVAS
ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, EXCETO CULTURAIS E ESPORTIVOS
ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS
SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECÇÃO
LEILOEIROS INDEPENDENTES
SALAS DE ACESSO À INTERNET

4929-9/04
4929-9/99
49.5
59.14-6
59.2
68
69.11-7
69.2
70
71.1
73
74.1
74.2
74.9
77.2
77.3
77.4
79
81.3
82.1
82.3
82.91-1
8299-7/03
8299-7/04
8299-7/07
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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 com10
petentes.
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 apenas nos horários
deﬁnidos para o estabelecimento, que deverá estar regularizado junto aos órgãos municipais (licença sanitária, quando
necessária, e, alvará de funcionamento municipal) para
todas as atividades exercidas, adotando como parâmetro:
1.9.1. 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.
1.9.1.1. Exceções quanto à capacidade máxima de atendimento ao público:
1.9.1.1.1.
Academias, com capacidade limitada a até
30% da capacidade máxima de usuários;
1.9.1.1.2.
Ensino médio e Ensino fundamental II, com
capacidade limitada a até 20% de alunos matriculados;
1.9.1.1.3.
Ensino superior dos cursos de medicina,
farmácia, enfermagem, ﬁsioterapia, odontologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, obstetrícia,
gerontologia e biomedicina, com capacidade limitada a até
40% de alunos matriculados;
1.9.1.1.4.
Educação infantil, Ensino fundamental I e
demais cursos do Ensino superior, com capacidade limitada
a até 35% de alunos matriculados;

1.9.2. A capacidade máxima de ocupação deve ser considerada aquela deﬁnida no alvará do corpo de bombeiros ou
conforme o código de obras adotado por este município.
1.9.2.1. Para o cálculo do número de pessoas em cada local
devem ser considerados, além da capacidade deﬁnida, os
distanciamentos mínimos deﬁnidos nos protocolos sanitários.
2.
PROIBIÇÕES
2.1.
Aglomeração, considerada mais de 3 (três) pessoas
reunidas, sem o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre
cada pessoa e/ou sem uso de máscaras.
2.2.
Acesso de número de pessoas acima da capacidade
de 40% de público.
2.3.
Qualquer evento, propaganda, publicidade ou promoção que estimulem a aglomeração de pessoas, sem o
distanciamento mínimo de 1,5 metro, inclusive para inauguração ou reabertura;
2.4.
Aulas, cursos e treinamentos presenciais em áreas
fechadas sem ventilação, devendo ser realizados em ambientes ao ar livre ou bem arejados.
2.5.
Filas nas entradas de qualquer estabelecimento de
prestação de serviços não essencial.
2.6.
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;
2.7.
Acompanhantes nos estabelecimentos comerciais.
2.8.
Atendimento de clientes nas áreas externas dos
estabelecimentos (calçadas).
2.9.
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.
2.10. Fornecimento de bebidas alcoólicas após às
20h00min nos bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de
conveniência e locais similares.
2.11. Revistas e panﬂetos em salas de atendimento ou
recepção/espera.
2.12. Utilização de equipamentos de uso coletivo, tais
como bancos, brinquedos de parques infantis, espaço kids,
academias ao ar livre e outras estruturas que não sejam
higienizados entre um uso e outro e não garantam o distanciamento mínimo entre pessoas.
2.12.1. Tais equipamentos poderão ser utilizados desde que
seja possível o controle do número de usuários e do distanciamento mínimo; as superfícies de contato sejam higienizadas entre um uso e outro e sejam higienizados totalmente,
no mínimo, três vezes ao longo do dia.
2.13. A entrada em cemitérios de visitantes em número
superior a 40% da capacidade e sem uso de máscaras.
2.14. Atendimento presencial ao público no interior ou na
entrada dos locais nos horários não permitidos;
2.14.1. Excetuam-se os estabelecimentos que possuem
estrutura instalada para atendimento dentro dos veículos
(drive-thru).
3.
PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES
3.1.
Controle de acesso do número de pessoas, limitado
à capacidade máxima de 40% de público.
3.2.
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).
3.3.
Priorização de sistema de entrega (Delivery) e serviços no endereço do solicitante.
3.4.
Priorização de atendimento por meio de agendamento prévio nos estabelecimentos de prestação de serviços.
3.5.
Restrição do uso da área de estacionamento para
clientes e usuários, limitando a área à mesma capacidade
deﬁnida para atendimento ao público.
3.6.
Utilização de sistema de senhas, ou outro eﬁcaz, a
ﬁm de evitar a aglomeração de pessoas dentro do estabelecimento ou aguardando atendimento.
3.6.1. Senhas reutilizáveis devem ser de material passível
de higienização.
3.7.
Restrição de acesso de pessoas em qualquer ambiente propício à aglomeração.
3.8.
Realização de reuniões, aulas e treinamentos prioritariamente de forma virtual.
3.9.
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, 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 os funcionários e colaboradores
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dos estabelecimentos e serviços nas atividades em que a
presença no local de trabalho não for imprescindível para o
exercício das funções.
4.9.1. Aplicável às atividades em que a presença no local
de trabalho não for imprescindível para o exercício das funções 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 37.5
°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;
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 não higienizados, 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
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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 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.
Funcionamento de bares após às 20h00min.
2.2.
Acesso de clientes em número superior à capacidade das mesas e assentos disponíveis.
2.3.
Permanência de clientes em pé em situação não
destinada a deslocamento indispensável.
2.4.
Disposição de mesas e cadeiras nas calçadas.
2.5.
Fornecimento de alimentos, inclusive bebidas alcoólicas para clientes em pé, em qualquer horário de funcionamento, para consumo imediato.
2.6.
Fornecimento de bebidas alcoólicas após às
20h00min.
2.7.
Disponibilização de alimento para degustação.
2.8.
Atendimento a clientes em áreas fechadas: cobertas, com ou sem sistema de climatização, portas e janelas
fechadas, ventilação natural ausente ou insuﬁciente.
2.9.
Retirada do alimento pelo próprio cliente em local de
cocção visível: Auto serviço (self-service)
2.10. Formação de ﬁlas sem distanciamento para solicitação e retirada de alimentos.
2.11. Filas ou aglomerações nas entradas.
2.12. 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 à 40% da ocupação máxima do
estabelecimento.
3.2.
Restrição a 4 (quatro) pessoas para ocupação de
mesas, inclusive crianças.
3.2.1. Será permitida a ocupação por até 6 pessoas quando garantido o distanciamento mínimo de 1,0 metro entre as
pessoas da mesma mesa.
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, de forma a garantir o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre assentos ocupados de um
conjunto de mesas a outro.
4.2.
Distanciamento mínimo de 1,5 metro entre assentos
eventualmente existentes em balcão.
4.3.
Distanciamento mínimo de 1,5 metro entre funcionários e clientes.
4.3.1. Quando não for possível durante o atendimento a
manutenção do distanciamento deverá ser providenciado
anteparo de proteção ﬁxo nos balcões de atendimento e
recomendado uso de protetor facial nos demais casos.
4.4.
Manutenção de distância mínima segura entre funcionários dentro da cozinha, reduzida para um metro, desde
que todos estejam fazendo uso de máscara.
4.5.
Ambientes de espera eventualmente existentes
devem garantir o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre
cada pessoa (ou grupo) em todas as direções.
5.
PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E OBJETOS COMPARTILHADOS
5.1.
Pratos quentes e frios dispostos em pistas com
anteparo de proteção para impedir acesso de clientes obrigatoriamente servidos por funcionários devidamente capacitados.
5.2.
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.
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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 XVII
DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA)
PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO
EVENTOS EM GERAL
Shows, festivais, bufês, leilões e outros eventos realizados
por empresas especializadas (comerciais, culturais, organizacionais, políticos ou institucionais).
1.
CONDIÇÕES GERAIS
1.1.
Cumprimento do protocolo sanitário geral, Anexo I e
protocolos sanitários especíﬁcos, quando aplicáveis.
1.2.
Solicitação prévia ao Comitê gestor de Enfrentamento ao Coronavírus contendo endereço, responsável pelo
evento, CPF ou CNPJ, data, hora, número de pessoas, área
utilizada (m2) e duração do evento, para autorização com
antecedência mínima de 10 dias, através do email eventoscovid19@riopreto.sp.gov.br.
1.3.
Priorização da atividade nos sistema Drive-in.
1.4.
Presença de colaboradores apenas imprescindíveis
para a realização das atividades.
1.5.
Cumprimento do protocolo sanitário para bares,
restaurantes, lanchonetes, padarias e outros locais com
consumação de alimentos (anexo IV) nos eventos realizados
com consumação de alimentos.
2.
PROIBIÇÕES
2.1.
Presença de público em pé.
2.2.
Participação do público nos palcos durante apresentações, bem como qualquer interação com o público ou fotos
com artistas.
2.3.
Presença de pessoas que não sejam indispensáveis
na produção do evento.
2.4.
Intervalos durante apresentações.
3.
PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES
3.1.
Realização de reserva de assentos.
3.2.
Permissão da entrada do público com antecedência
para acomodação nos assentos.
3.3.
Utilização do maior número possível de entradas.
3.4.
Demarcação de locais em eventuais ﬁlas.
3.5.
Organização da saída dos frequentadores por ﬁleira
de assentos iniciando-se pelas ﬁleiras mais próximas à saída, terminando nas mais distantes, evitando assim o cruzamento entre pessoas.
4.
DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS
4.1.
Distanciamento mínimo de 1,5 metro do local da
apresentação e local de permanência do público.
4.2.
Disponibilização e manutenção de assentos alternados na mesma ﬁleira e entre ﬁleiras, de modo a garantir o
distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas ou grupo
familiar.
4.3.
Disposição de mobiliário de modo a permitir o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas ou grupo
familiar ou 2,5 metros entre mesas quando houver consumação de alimentos e bebidas.
4.4.
Distanciamento mínimo de 1,5 metro em eventuais
ﬁlas de serviço de bufê em ponto ﬁxo.
4.5.
Garantia de distanciamento nos momentos de
comemoração, com orientação para que as pessoas permaneçam sentadas em seus lugares.
5.
PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E OBJETOS COMPARTILHADOS
5.1.
Substituição de microfones compartilhados por outro
meio de captação de som que não requeira contato direto
(uso individual).
5.2.
Conferência de ingressos visual, através de leitores
óticos ou de auto check-in, sem contato manual por parte do
atendente.
5.3.
Disponibilização de aplicativos de celular com
informações sobre a programação, atividades e cardápio,
quando houver.
6.
PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA
6.1.
Utilização de máscara por todos os funcionários,
colaboradores e público presente, sendo facultado apenas
para os artistas durante as apresentações.
6.2.
Utilização de kits individuais para maquiagem, que
serão descartados após a apresentação.
6.3.
Garantia de proteção física de alimentos e bebidas,
evitando a exposição destes em qualquer ambiente, sendo
recomendada utilização de bolo cenográﬁco.
7.
HIGIENE PESSOAL.
7.1.
Higienização das mãos antes de entrar (inclusive
das crianças pelos pais), ao sair e em períodos regulares
durante o evento.
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7.2.
Disponibilização de estação para higienização própria dos funcionários a menos de cinco metros do posto de
trabalho.
7.3.
Higienização das mãos do garçom em serviço de
bufê volante a cada ciclo de serviço.
8.
HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, OBJETOS E
SUPERFÍCIES DE CONTATO COM ÁLCOOL SANITIZANTE
OU OUTRO PRODUTO DESINFETANTE APROPRIADO.
8.1.
Realização de limpeza e higienização de todas as
áreas comuns antes da abertura.
8.2.
Higienização de ﬁgurinos, instrumentos e objetos
antes e depois do uso.
8.3.
Higienização de todos os equipamentos e utensílios
de uso comum antes de serem utilizados por outros funcionários.
8.4.
Higienização de todos os presentes recebidos no
local da festa e acondicionamento destes em local isolado.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
G F DA SILVA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LIMPEZA
Ref. Pregão Eletrônico nº 274/2018 – Processo nº
12.223/2018 – Contrato: PRE/0159/18
De ordem da Secretária Municipal de Educação, ﬁca derradeiramente essa empresa, NOTIFICADA a regularizar com
a prestação de serviço contratado, de modo a cumprir o
estabelecido na Cláusula 4 itens 4.2.1, 4.2.12 e 4.2.13 do
Instrumento de Contrato, no prazo de 24 horas, frisando que
o não atendimento desta notiﬁcação acarretará a aplicação
das penalidades previstas no Instrumento de Contrato, entre
elas a suspensão de licitar e contratar com o poder público,
aplicação de multa, além de rescisão unilateral do contrato.
Fica concedido o prazo de 5 dias úteis para a empresa, em
querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos
ditames constitucionais. Profª. Sueli Petronilia Amancio Costa - Secretária M. Educação
EXTRATO
23° Termo Aditivo Contratual
Pregão eletronico nº 484/17 Contrato: PRE/0192/17
Contratada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Nos termos do art. 65, §1°, da Lei 8.666/93, ﬁca acrescido
em aproximadamente 0,014991% do valor inicial do contrato
supramencionado. SMA. Luis R. Thiesi.
EXTRATO
24° Termo Aditivo Contratual
Pregão eletronico nº 484/17 Contrato: PRE/0192/17
Contratada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Nos termos do art. 65, §1°, da Lei 8.666/93, ﬁca suprimido
em aproximadamente 0,436446% do valor inicial do contrato
supramencionado. SMA. Luis R. Thiesi.
EXTRATO
3° Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços nº 35/19 Contrato: TOP/0051/19
Contratada: Grall Engenharia e Construção Ltda
Nos termos do art. 57, II, §1°, da Lei 8.666/93, ﬁca prorrogado por mais 90 dias, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMO. Sergio A. Issas
EXTRATO
4° Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços nº 35/19 Contrato: TOP/0051/19
Contratada: Grall Engenharia e Construção Ltda
Nos termos da cláus. 4ª, item 4.3, ﬁca concedido reajuste
em aproximadamente 3,13516%, sob o saldo apurado pela
Sec. de Obras, correspondente ao índice IPCA-IBGE apurado no período de Out/19 a Set/20. SMO. Sergio A. Issas.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 425/2020
ATA Nº 0984/20
CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados
REMUME – Valores Unitários – Item 17- R$5,990; - Item 24
– R$ 6,400– SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 425/2020
ATA Nº 0985/20
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S A
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados REMUME – Valor Unitário – Item 15- R$369,880– SMS - Prazo
de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 425/2020
ATA Nº 0986/20
CONTRATADA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados
REMUME – Valores Unitários – Item 27- R$2,390;- Item 28
- R$2,640;- Item 29- R$3,550– SMS - Prazo de vigência: 12
meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 425/2020
ATA Nº 0987/20
CONTRATADA: KLINGER AZEVEDO OTTOBONI - ME
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados REMUME – Valor Unitário – Item 11- R$13,470– SMS - Prazo
de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 403/2020
ATA Nº 0988/20
CONTRATADA: A. C. LOPES ELETRICA EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais eletricos – Valores Unitários – Item 05- R$0,9500;- Item 08 - R$4,4600; - Item 10
- R$6,0000;- Item 11 - R$9,0000;- Item 12 - R$7,0000;- Item
13- R$5,9000;- Item 14 - R$2,5000;- Item 38- R$2,200;- Item
39 - R$2,2000;- Item 40- R$1,1000;- Item 41- R$3,0000;Item 44- R$53,7000;- Item 46- R$46,7700;- Item 56R$129,300– SMEL – Cléa Márcia M. Bernardelli - Prazo de
vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 403/2020
ATA Nº 0989/20
CONTRATADA: FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos – Valor Unitário – Item 48- R$9,9000 – SMEL – Cléa Márcia M. Bernardelli - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 366/2020
ATA Nº 0990/20
CONTRATADA: FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE
TELAS E FERRAGENS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de concreto e tela de alambrado –
Valor Unitário – Item 02- R$11,60 – SMEL – Cléa Márcia M.
Bernardelli - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 436/2020
ATA Nº 0991/20
CONTRATADA: LUIZ KAZUMASSA OYAMA-ME
OBJETO: Fornecimento de confecções de coroas dentais
protéticas – Valores Unitários – Item 01- R$180,00; - Item
02- R$160,00 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 460/2020
ATA Nº 0992/20
CONTRATADA: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para enfrentamento da COVID-19 – Valor Unitário – Item 05- R$6,60 –
SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 449/2020
ATA Nº 0993/20
CONTRATADA: VITOR LOLI COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS-ME
OBJETO: Fornecimento de café torrado e moido – Valor
Unitário – Item 01- R$10,80 – SMA – Luís Roberto Thiesi Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 468/2020
CONTRATO PRE/0145/20
CONTRATADA: BELA BELI STORE LTDA
OBJETO: Aquisição de notebooks para Gerencia de Educação digital - Item 1 – R$3.439,00 – Item 2 – R$3.439,00
–– SME – Sueli Petronilia A. Costa- Prazo de vigência: 12
meses. Valor Total: R$412.680,00
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 029/2020
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade e adjudico o seu
objeto a favor do vencedor: Construtora Rio Obras Comércio de Materiais para Construção Eireli. Aldenis A. Borim Secretário Municipal de Saúde
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 031/2020
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade e adjudico o seu
objeto a favor do vencedor: Previne Incêndio Serviços e
Comércio Ltda ME. Aldenis A. Borim - Secretário Municipal
de Saúde
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2020
Em razão de nenhuma empresa ter se interessado em
participar deste certame licitatório, a Comissão Municipal
de Licitação declara a “Deserta” a Concorrência Pública nº
012/2020.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
475/2020 – PROCESSO Nº 13.795/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos
médicos hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde. Fica
designada a data da sessão de retomada do pregão em
epígrafe para o dia 14/12/2020 às 15:00hs para continuidade dos trabalhos. Celia Candida Faria – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
464/2020 – PROCESSO Nº 13.747/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de bebedouros e
puriﬁcadores de água. Secretaria Municipal de Saúde. Fica
designada a data da sessão de retomada do pregão em
epígrafe para o dia 15/12/2020 às 09:00hs para continuidade dos trabalhos. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro – Pregoeira.
RETIFICAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Retiﬁcação de Ata de Julgamento
Tomada de Preços nº 027/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBSF
DO BAIRRO SOLIDARIEDADE – Sec. Mun. da Saúde. Em
razão do erro material, a Comissão de Licitações decide
retiﬁcar o julgamento de ﬂs. 2080 (publicado na imprensa
oﬁcial no dia 26/11/2020), a ﬁm de declarar que a empresa
GOMES & BENEZ ENGENHARIA LTDA está classiﬁcada
em 3º lugar e que a empresa CONSTRUTORA RIO OBRAS
COM. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO EIRELI está classiﬁcada em 4º lugar no certame licitatório. O inteiro teor
da decisão encontra-se juntada aos autos do processo à
disposição dos interessados.
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO, RETIFICAÇÃO DE EDITAL
E PRORROGAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 510/2020 – Processo nº
13.925/2020
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza das caixas d’água das Unidades Escolares.
Secretaria Municipal de Educação. Informamos que em
razão de impugnação parcialmente acatada foi retiﬁcado o
Edital. A presente retiﬁcação está disponibilizada no Portal
de Compras juntamente com o Edital Retiﬁcado. Fica redesignada a data para o processamento do pregão para o dia
28/12/2020 às 08:30 hs e abertura a partir das 08h32min,
no site www.riopreto.sp.gov.br- "PORTAL DE COMPRAS".
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE RECURSO,
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 415/2020 – Processo
13.448/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de capuz balaclava e gorros para a proteção dos proﬁssionais no enfrentamento ao Covid 19. Secretaria Municipal de Saúde.
Sessão pública realizada on line com início dia 21/10/2020,

São José do Rio Preto, sábado
12 de dezembro de 2020
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sendo declarada vencedora a empresa CALUX COMERCIAL EIRELI item 3; GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI item 2 Houve manifestação de intenção
de recurso pela empresa CALUX COMERCIAL EIRELI no
item 1. Foram apresentadas as razões recursais. A pregoeira manteve a decisão prolatada na sessão do Pregão.
O processo foi encaminhado ao Sr. Secretário Municipal
de Saúde que ratiﬁcou a decisão da pregoeira, negando
provimento ao recurso. Mariana Correa Pedroso Ferandes
- Pregoeira.
ADJUDICO os itens do pregão às empresas CALUX COMERCIAL EIRELI item 3; GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI item 2 conforme propostas declaradas
vencedoras e HOMOLOGO este procedimento licitatório
por não vislumbrar qualquer irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário Municipal de Saúde. O inteiro teor encontra-se a disposição dos interessados no Portal de Compras
e nos autos do processo.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 430/2020 – Processo n.º
13.584/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos para atender as ações judiciais. Secretaria Municipal
de Saúde. Sessão pública realizada on-line com início dia
10/11/2020, sendo adjudicados os itens às empresas declaradas vencedoras: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA itens 7, 14, 16, 32, 34; AGLON COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES LTDA item(ns) 20; BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA item 18; CHM COMERCIO
DE MEDICAMENTOS EIRELI item 24; CM HOSPITALAR
S.A itens 2, 8, 9, 33; CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS
DIAGNÓSTICOS LTDA itens 3, 4; ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
item 10; INTERLAB - FARMACÊUTICA LTDA itens 17, 29;
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA itens 1, 15, 25; MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS
MÉDICOS LTDA item 28; ONCO PROD DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC item 22;
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI itens 12, 13, 19; PORTAL LTDA itens 5, 6, 23, 26;
SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA itens 21, 27. Os
itens 11, 30 e 31 foram declarados desertos. Não houve
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão
está disponível no “Portal de Compras” – Mariana Correa
Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade. Adenis Albaneze Borim –
Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 499/2020 – Processo n.º
13.885/2020
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços no ramo de elétrica de autos em atendimento as
necessidades da frota municipal. Secretaria Municipal de
Administração. Sessão pública realizada on-line com início
dia 02/12/2020, sendo adjudicado o item à empresa declarada vencedora: ROGER WESLEI GIULI ME item 1. Não
houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da
sessão está disponível no “Portal de Compras” – Mariana
Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade. Luis Roberto Thiesi – Secretário Municipal de Administração.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 524/2020, PROCESSO 14.018/2020, objetivando o registro de preços para aquisição de equipamentos
odontológicos. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 29/12/2020, 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
ELETRÔNICO n° 513/2020, PROCESSO 13.937/2020,
objetivando a contratação de empresa para fornecimento
de postos de trabalhos terceirizados de limpeza, monitor, porteiro, jardineiro, auxiliar de serviços gerais e salva
vidas, de acordo com as especiﬁcações do edital e seus
anexos. Secretaria Municipal de Educação. O recebimento
das propostas dar-se-á até o dia 30/12/2020, 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 ELETRÔNICO n° 509/2020, PROCESSO 13.923/2020, objetivando o registro de preços para aquisição de saneantes
e ﬁtas reagentes. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 29/12/2020, às
14:30h. e abertura a partir das 14:32h. 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 eletrônico
n.° 537/2020, processo licitatório nº 14.084/2020, objetivando a aquisição de veículos (caminhão carga leve) para
atendimento ao Depto de Transporte Escolar. Secretaria
Municipal de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 28/12/2020, às 08h30min e abertura a partir
das 08h32min. O edital, na íntegra, e demais informações,
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de
Compras.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI
EMPENHO 12435/20
Diante da defesa apresentada em face da penalidade de
MULTA aplicada e recebida por esta Secretaria Municipal de
Saúde. Considerando que as penalidades aplicadas foram
por atraso na entrega. DECIDO: MANTER NA ÍNTEGRA a
decisão anteriormente prolatada, por seus próprios e jurídicos fundamentos e nego provimento ao recurso. A manutenção das penas aplicadas não impede o agravamento das
penalidades. SMS ALDENIS BORIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE PORTARIAS
PORTARIA N.º 34.619 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020
EXONERA, CESAR AUGUSTO FERNANDES, do Cargo em
Comissão – CHEFE DE DIVISÃO – CD.101.1, 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 Divisão de Patrulha Agrícola da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, nomeado pela Portaria n.º 34.446
de 11 de agosto de 2020, retroagindo os efeitos desta a 01
de dezembro de 2020.
PORTARIA N.º 34.620 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020
DESIGNA, em decorrência da dispensa da Função de
Assessoria Administrativa, publicada pela Portaria nº 34.445
de 11 de agosto de 2020, respeitadas as diretrizes da Lei
Complementar Federal nº 173/2020, CESAR AUGUSTO
FERNANDES, para exercer a Função de Assessoria Administrativa, no Departamento Administrativo e de Execução
Orçamentária da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, criada pelo artigo 24 da Lei Complementar n.º
230/2007 e alterações posteriores, fazendo jus a retribuição
remuneratória correspondente, retroagindo os efeitos desta
a 01 de dezembro de 2020.
PORTARIA N.º 34.621 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020
EXONERA, DONIZETTI RIBEIRO MENEZES, 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 no GABINETE DO
PREFEITO, nomeado pela Portaria n.º 34.434 de 07 de
agosto de 2020, retroagindo os efeitos desta a 01 de dezembro de 2020.
PORTARIA N.º 34.622 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020
NOMEIA, em decorrência da exoneração do Chefe de Divisão, publicada pela Portaria nº 34.619 de 10 de dezembro
de 2020, DONIZETTI RIBEIRO MENEZES, para ocupar o
Cargo em Comissão – CHEFE DE DIVISÃO - CD.101.1,
lotado na Divisão de Patrulha Agrícola da SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,
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 dezembro de 2020.
PORTARIA N.º 34.623 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020
NOMEIA, em decorrência da exoneração do Assessor
Especial, publicada pela Portaria nº 34.621 de 10 de dezembro de 2020, MUHAMAD ALAHMAR, para ocupar o Cargo
em Comissão – ASSESSOR ESPECIAL - CA.102.3, lotado
no GABINETE DO PREFEITO, 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 dezembro de 2020.
PORTARIA N.º 34.624 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020
DISPENSA, FABIANA RODRIGUES COSTA, da Função de
Gerente Nível II - FG.101.3, no Setor Analítico do Laboratório Municipal de Patologia Clínica do Complexo Pró Saúde
da Secretaria Municipal de Saúde, 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,
415/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017,
583/2018, 593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações posteriores, retroagindo os efeitos desta a 01 de dezembro de
2020.
PORTARIA N.º 34.625 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020
DESIGNA, em decorrência da dispensa da Função de
Gerente Nível II, publicada pela Portaria nº 34.624 de 10 de
dezembro de 2020, respeitadas as diretrizes da Lei Complementar Federal nº 173/2020, FABIO DE NAZARE OLIVEIRA,
para exercer a Função de Gerente Nível II - FG.101.3, no
Setor Analítico do Laboratório Municipal de Patologia Clínica
do Complexo Pró Saúde da Secretaria Municipal de Saúde,
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, 415/2014, 416/2014, 437/2014,
456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019,
617/2020 e alterações posteriores, fazendo jus a retribuição
remuneratória correspondente, retroagindo os efeitos desta
a 01 de dezembro de 2020.
LUÍS ROBERTO THIESI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.746
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020.
Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 6º da Lei nº 13.369 de 29 de
novembro de 2019,
D E C R ETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais), para reforço de dotação orçamentária
a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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Ficha 508
R$ 1.000.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.365.0013.2052.3190.11.02 – Vencimentos e vantagens ﬁxas – pessoal civil
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que
trata o artigo 1º decorrem do excesso de arrecadação na
rubrica de receita 84 no exercício de 2020, nos termos do
que dispõe o inciso II §1º e § 3º do artigo 43, da Lei Federal
nº 4.320/64.
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 7.951.000,00
(sete milhões, novecentos e cinquenta e um mil reais), para
reforço de dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 508
R$ 1.400.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.365.0013.2052.3190.11.02 – Vencimentos e vantagens ﬁxas – pessoal civil
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 533
R$ 1.600.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.361.0013.2052.3190.11.02 – Vencimentos e vantagens ﬁxas – pessoal civil
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 299
R$ 2.100.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.2001.3190.13.01 – Obrigações patronais
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 298
R$ 500.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.2001.3190.11.01 – Vencimentos e vantagens ﬁxas – pessoal civil
V – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Ficha 176
R$ 200.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
05.001.04.123.0002.2001.3390.93.01 – Indenizações e
restituições
VI – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Ficha 67
R$ 2.151.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
03.001.04.122.0002.1016.44.90.61 – Aquisição de imóveis
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que
trata o artigo 3º decorrem da anulação parcial de dotação
orçamentária a seguir descrita, nos termos do que dispõe o
inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 367
R$ 70.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.361.0013.2001.3190.13.02 – Obrigações patronais
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 686
R$ 120.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.361.0013.2052.3190.13.02 – Obrigações patronais
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 379
R$ 20.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.365.0013.2001.3190.13.02 – Obrigações patronais
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 509
R$ 50.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.365.0013.2052.3190.13.02 – Obrigações patronais
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 369
R$ 110.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.361.0013.2001.3191.13.02 – Obrigações patronais
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 527
R$ 1.038.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.361.0013.2052.3191.13.02 – Obrigações patronais
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 380
R$ 56.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.365.0013.2001.3191.13.02 – Obrigações patronais
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 510
R$ 1.324.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.365.0013.2052.3191.13.02 – Obrigações patronais
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 378
R$ 212.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.365.0013.2001.3190.11.02 – Vencimentos e vantagens ﬁxas – pessoal civil
X – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 327
R$ 100.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.003.12.365.0013.2001.3190.13.01 – Obrigações patronais
XI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 57
R$ 2.700.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2004.3190.11.01 – Vencimentos e vantagens ﬁxas – pessoal civil
XII – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA
Ficha 592
R$ 700.000,00
Programa 17 – Modernização da mobilidade urbana e segurança
18.001.26.782.0017.2001.3332.36.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa física
XIII – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 638
R$ 300.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
01.001.04.122.0002.1011.3390.39.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
XIV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 51
R$ 370.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.1003.4490.51.01 – Obras e instalações
XV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 63
R$ 300.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2005.3390.39.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
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XVI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 54
R$ 330.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
XVII – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 389
R$ 151.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
10.001.15.122.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
Art. 5º 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. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 11 de dezembro 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 ESTRATÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
MAURO JOSÉ BISPO DE ARAÚJO
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO EM EXERCÍCIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado
por aﬁxação na mesma data e no local de costume e pela
Imprensa local.
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
– SeMAE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 64/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 70/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 95/2020 –
Contratada: ACCAETANO COMERCIO E CONSTRUCOES
LTDA. Objeto: aquisição de tubos e conexões fabricados em
Ferro Fundido Dúctil para aplicação em sistema de abastecimento de água sob pressão. Tubo para sistemas de abastecimento de água confeccionado em FoFo – Ferro Fundido
Dúctil; conforme norma ABNT NBR 7675.
Valor: R$ 1.510.000,00 Prazo: 12 meses Data da assinatura: 11.12.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
Extrato de Portaria nº 081 de 11/12/2020 – Designar o servidor, JOSE ROBERTO BIROLI, matrícula 1002, para responder pela Gerência de Operação e Manutenção - Água do
SeMAE, no período de 11/12/2020 até 30/12/2020, enquanto
durar a ausência do titular. Esta portaria entra em vigor na
data de sua publicação.
S. J. Rio Preto 11.12.2020 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020/SEMAS
Objeto: Seleção de Organização da Sociedade Civil para
parceria, em regime de mútua cooperação para a consecução de ﬁnalidade de interesse público e recíproco, para execução do Serviço de Acolhimento Institucional – Abrigo para
população adulta e famílias em situação de rua que tem por
objetivo principal atender os usuários de forma qualiﬁcada e
personalizada de modo a promover a construção conjunta
com o usuário do seu processo de saída das ruas, com dignidade e respeito a sua vontade e nível de autonomia, dentre
outras.
Aos dez dias do mês de dezembro de 2.020, às 09:00 horas,
na sala de reunião – térreo da Secretaria de Assistência Social – SEMAS, situada na Rua João Teixeira nº 260 – Santa
Cruz, reuniram-se a Comissão de Seleção do Chamamento
Público, constituída pelos membros Luzia Aparecida Cantos
Cintra, Maria Sonia dos Santos Miele, e Maria Inês Gonçalves Pena, a ﬁm de realizar a Sessão Pública do Chamamento Público nº 003/2020/SEMAS. Aberta a sessão, estavam
presentes Luciana Aparecida Albieri Andrade, Sônia Maria
Rodrigues, Priscila Janaina Cardozo Amaral e Rita Beatriz de
Seixas.
Registro da Sessão: em ato contínuo foram abertos 2 envelopes contendo a documentação de acordo com o disposto no
item 7.3.1 do Edital. Os membros da Comissão de Seleção
examinaram a documentação das organizações e constataram que as propostas atendem os requisitos constantes do
Edital de Chamamento Público.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
sessão cuja ata será assinada pelos membros presentes da
Comissão de Seleção.
São José do Rio Preto, 10 de dezembro de 2.020.
___________________________________________
LUZIA APARECIDA ALVES CANTOS CINTRA
Comissão de Seleção
_____________________________
MARIA SÔNIA DOS SANTOS MIELE
Comissão de Seleção
_____________________________
MARIA INÊS GONÇALVES PENA
Comissão de Seleção

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992
Sede: Rua Maximiano Mendes, 154 Santa Cruz - CNPJ nº 46.588.950/0001-80.
CERTIFICADO DE REGISTRO
MANTENEDORA. ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA MAMAE IDALINA
ENDEREÇO. RUA AZAIM PINTO MURTA, 136 – VITÓRIA REGIA
DATA DA EXPEDIÇÃO: 13/12/2020
DATA DE VALIDADE: 09/03/2021
CNPJ. 03.470.261/0001-63
Nº DO REGISTRO: 072
Certifica que a Associação Filantrópica Mamae Idalina - AMAI, está registrado no CMDCA, nos termos do artigo 90 do Estatuto
da Criança e do Adolescente e Resolução CMDCA nº 394/2016, sendo inscrita:
Prorrogação excepcional – Resolução 475, de 10 de novembro de 2020, prorroga a validade, durante a pandemia da COVID-19,
dos registros das entidades sem fins lucrativos e inscrição dos programas e projetos não governamentais e governamentais
que prestem atendimento a crianças, adolescentes e respectivas famílias.
São José do Rio Preto, 11 de dezembro de 2020.
Camila Pacífico Sparvoli
Paulo Jose Alves Marquette
Presidente do CMDCA
1 ª Secretario do CMDCA

1
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
São José do Rio Preto, 11 de dezembro de 2020.
Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS:
PROTOCOLO
INTERESSADO
2020272934
CARLOS WENDEL TOLEDO PALADINO
2020284110
CELL BENS INCORPORADORA LTDA EPP
2020275600
DEVANIR DE OLIVEIRA CARREIRA
2020247790
DIRECIONE CONSULTORIA E TREINAMENTO HUMANO LTDA
2020266395
EDER VICENTE TEIXEIRA
2020271279
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ZIP ZAP LTDA
2020265934
LUBEN RIO PRETO NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
2020264574
MRV PRIME XIV INCORPORAÇÕES SPE LTDA
2020269380
ORTO CLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
2020262270
S V GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA
Fernanda Nates da Cunha Abud
Secretaria Municipal de Obras

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EDITAL DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA
PROCESSO
RAZÃO SOCIAL
VALOR
NOTIFICAÇÃO
3.183,60 (TRÊS MIL, CENTO E OITENTA
ALINE PEREIRA DE
NRM-A-LF
E TRÊS REAIS E SESSENTA
02614/18
ALMEIDA DA SILVA ME
000070
CENTAVOS)
ATENDIMENTO
1.326,50 (UM MIL, TREZENTOS E VINTE
GERIÁTRICO E
01405/18
E SEIS REAIS E CINQUENTA
NRM-P-C 000030
PSIQUIÁTRICO ANDRADE
CENTAVOS)
MONTANHEZ LTDA
1.380,50 (UM MIL, TREZENTOS E
C. E. DA SILVA JUNIOR
NRM-A-LF
02604/18
OITENTA REAIS E CINQUENTA
PANIFICADORA
000069
CENTAVOS)
2.761,00 (DOIS MIL, SETESSENTOS E
CATRICALA & CIA LTDA
00634/17
NRM-A-M 00057
SESSENTA E UM REAIS)
EDUARDO LUIZ DA SILVA
ACADEMIA-ME

01513/17

FLAVIA DE AZEVEDO
CAPARROZ

01520/17

KLEBER JOHNNY
PEREIRA

00848/18

PEDRO HENRIQUE
TEODORO 42975614845

01853/17

SOUZA & VIANA
ESMALTARIA LTDA – ME

01854/17

VOLK COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS LTDA ME

00224/18

1.989,75 (UM MIL, NOVECENTOS E
OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E
CINCO CENTAVOS)
4.969,80 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E
SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA
CENTAVOS)
1.989,75 (UM MIL, NOVECENTOS E
OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E
CINCO CENTAVOS)
1.989,75 (UM MIL, NOVECENTOS E
OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E
CINCO CENTAVOS)
1.989,75 (UM MIL, NOVECENTOS E
OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E
CINCO CENTAVOS)
1.326,50 (UM MIL, TREZENTOS E VINTE
E SEIS REAIS E CINQUENTA
CENTAVOS)

NRM-S-D 000042
NRM-S-D 000043
NRM-P-C 000029
NRM-S-D 000041
NRM-S-D 000040
NRM-P-C 000028

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
VALOR
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO
550 UFM
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA
00918/20
550 UFM
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA
00920/20
50 UFM
DANIEL MORAIS RESTAURANTE
00736/17

AUTO
AIP-S-E 000017
AIP-S-E 000018
AIP-A-N 000254

EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO
PROTOCOLO
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA
00918/20
2020000262304
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA
00920/20
2020000262460
DANIEL MORAIS RESTAURANTE
00736/17
2017000127063

AUTO
AIF-S-E 000054
AIF-S-E 000055
AIF-A-F 0002

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
VALOR
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO
30 UFM
3 MARIAS FESTAS EIRELI EPP
01142/20
A. P. MANENTE HOTEL ME

02090/20

ADRIANO VEICULOS RIO PRETO EIRELI
ALAN VINICIUS GALANTE
ANA CAROLINA DE ABREU RAIA ME
BASE DO AUTOMÓVEL/COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI

02002/20
02014/20
01152/20
01078/20

CAFÉ 3333 LTDA
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA
CLEIDE BARBOSA PIRES
DANIEL MURILLO CALENO
DONNA SHOES MODA E ACESSÓRIOS LTDA

00985/20
01027/20
01903/20
02010/20
02095/20

FIORELLA COSTA RAIA & CIA LTDA

01034/20

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
IAGO VICTOR ARAUJO DE OLIVEIRA
J R HADDAD RIO PRETO ME
JO CALÇADOS LTDA
LOJAS AMERICANAS S. A.

01218/20
02033/20
02108/20
01926/20
00824/20

LUCAS EMANUEL DO NASCIMENTO

01256/20

MARIA ADILES COLONES DA SILVA 58663126034
MICHEL FERNANDO LOPES AZEVEDO
MOBILIDADE URBANA RIO PRETO LTDA

02093/20
02018/20
01918/20

QUILES & MARTINS INFORMATICA LTDA ME

01222/20

R C G PIZZARIA – EIRELI ME

02092/20

RP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EM
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
SANDY CAROLINE RIBEIRO
SR ANTONIO DA SILVA LULA
THIAGO LUIS DE OLIVEIRA
VERA LUCIA ALVES DOS SANTOS DELEFRATE
18196516819
VINICIUS MAGOSSI DE OLIVEIRA
WENDERSON HENRIQUE DE SOUZA
YAGO HENRIQUE DA SILVA FRAZAO

00954/20
02021/20
01077/20
02011/20
01284/20
02022/20
02012/20
02013/20

40 UFM
30 UFM
20 UFM
20 UFM
20 UFM
20 UFM
400 UFM
20 UFM
20 UFM
20 UFM
25 UFM
40 UFM
20 UFM
20 UFM
20 UFM
100 UFM
20 UFM
40 UFM
20 UFM
60 UFM
20 UFM
20 UFM
40 UFM
20 UFM
20 UFM
20 UFM
20 UFM
20 UFM
20 UFM
20 UFM

EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO
PROTOCOLO
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA
01027/20
2020000163258

AUTO
AIP-A-LF
000172
AIP-A-LF
000173
AIP-P-C 000103
AIP-P-A 000153
AIP-P-F 000065
AIP-P-F 000066
AIP-P-F 000062
AIP-S-D 000112
AIP-P-C 000100
AIP-P-A 000149
AIP-P-C 000104
AIP-A-LF
000171
AIP-P-F 000064
AIP-P-A 000157
AIP-P-H 000033
AIP-P-C 000102
AIP-P-F 000061
AIP-A-LF
000168
AIP-P-C 000105
AIP-P-A 000154
AIP-P-C 000101
AIP-A-LF
000167
AIP-A-LF
000170
AIP-P-F 000063
AIP-P-A 000155
AIP-P-F 000067
AIP-P-A 000150
AIP-A-LF
000169
AIP-P-A 000156
AIP-P-A 000151
AIP-P-A 000152
AUTO
AIF-S-D 000136

São José do Rio Preto, 12 de Novembro de 2020.
Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente da Vigilância Sanitária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO SME Nº 18 /2020
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração do Calendário
Escolar, para o ano letivo de 2021, das unidades escolares
da rede municipal de ensino e escolas privadas.
A Secretária Municipal da Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando:
- o inciso I do artigo 24 da Lei Federal nº 9394, de 20 de
dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, o qual dispõe que todas as unidades escolares
devem assegurar, no mínimo, o cumprimento dos duzentos
(200) dias de efetivo trabalho escolar;
- a necessidade de se estabelecer, para o conjunto de escolas municipais e privadas, diretrizes gerais relativas à elaboração das atividades pedagógicas em Calendário Escolar;
a necessidade de organização das atividades escolares, de forma articulada com os diferentes setores da
Secretaria Municipal de Educação, que realizam as ações
meio e de suporte;
a obrigatoriedade do Calendário Escolar para as
escolas privadas vinculadas ao Sistema Municipal de Ensino;
a importância que o Calendário Escolar detém, como
instrumento de organização do processo educacional e como
elemento propulsor das ações programadas para o ano letivo;
a articulação do Calendário Escolar das unidades
escolares da rede municipal com a rede estadual de ensino,
em regime de colaboração;
a manutenção de um continuum na organização das
atividades propostas no planejamento da Secretaria Municipal da Educação, para o período 2020-2021.,
RESOLVE:
Artigo 1°- As escolas municipais e privadas deverão organizar o Calendário Escolar, para o ano letivo de 2021, garantindo a implementação da Proposta Pedagógica ou Projeto
Político Pedagógico dentro de, no mínimo, 200 (duzentos)
dias de efetivo trabalho escolar e da carga horária anual estabelecida, para o período diurno e/ou noturno, e à organização semestral da Modalidade Educação de Jovens e Adultos
(EJA).
Parágrafo Único- Consideram-se como efetivo trabalho escolar os dias em que, com a presença obrigatória dos alunos
e sob a orientação dos professores, sejam desenvolvidas
atividades regulares de aula presencial ou, em decorrência
da Pandemia Covid-19, realizadas de forma remota, conforme legislação vigente.
Artigo 2° - O Calendário Escolar deverá ser elaborado, observadas as diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação, com a participação dos docentes, aprovado pelo Conselho de Escola e encaminhado para a devida
homologação.
Artigo 3° - Na elaboração do Calendário Escolar/21, as escolas deverão observar:
I – Início das aulas para todos os níveis e modalidades da Educação Básica e Educação de Jovens e Adultos:
dia 01 de fevereiro de 2021.
II – Férias Discente: de 02 a 31 de janeiro/21, de 08 a 26 de
julho/21 e de 21 a 31 de dezembro/21.
Férias Docentes: de 28/12/2020 a 26/01/2021.
III – (Re) Planejamento Escolar:
a)
Nos dias 27, 28, 29 de janeiro, 17 de fevereiro e 26

de julho: (re) planejamento e organização dos espaços de
ensino e aprendizagem, acolhimento, recepção de alunos e
seus responsáveis e atividades pedagógicas;
b)
Os dias de (Re) Planejamento Escolar e parte da
jornada do professor fora da sala de aula, serão destinados
a:
1plano de retomada das atividades escolares, em
virtude das demandas ocasionadas pela pandemia Covid-19
e seus reﬂexos no contexto educativo;
2(re) elaboração do Projeto Político Pedagógico da
unidade escolar, tendo em vista o Relatório Final, conforme
artigo 4º da Resolução SME nº 02/2020 e Avaliação Institucional, conforme Resolução SME nº 13/2018;
3(re) construção e adequação do Plano Escolar, de
acordo com as normativas vigentes;
4(Re) construção e adequação dos Planos de Ensino
para o Ensino Fundamental, constando ações de acompanhamento, intervenções e avaliações destes instrumentos,
visando à efetiva aprendizagem dos alunos e o continnum
2020/2021, no que diz respeito às competências e habilidades previstas no Currículo Paulista e BNCC;
5(re) construção e adequação do Plano de Ensino,
com propostas de atividades que contemplem os campos de
experiências, para a Educação Infantil, no tocante às ações,
acompanhamento e registros do desenvolvimento infantil.
c)
Os horários de trabalho pedagógico da 1ª quinzena
do mês de agosto deverão ser destinados ao replanejamento.
IV – Reuniões Pedagógicas, de Conselhos de Ciclo/Termo e
de Colegiados:
a)
Reuniões Pedagógicas, Reuniões de Conselho de
Ciclo/Termo – 27 de abril (no horário de trabalho pedagógico
coletivo), 08 de julho, 11 de outubro e 21 de dezembro;
b)
Reuniões de Conselho de Escola e da Associação
de Pais e Mestres, deﬁnidas pela equipe da unidade escolar, sendo, no mínimo, quatro reuniões, segundo legislação
vigente.
V– Período de Recesso Escolar Docente:
a)
Julho: de 12 a 25;
b)
Dezembro: 22 a 31;
VI – Os dias de efetivo trabalho escolar envolvendo todos os
alunos deverão ser cumpridos, no mínimo, até o dia 20 de
dezembro de 2021.
VII – No dia 21 de dezembro as Escolas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e modalidade Educação de Jovens
e Adultos (EJA) deverão realizar Reunião Pedagógica,
Conselho de Ciclo/Termo e/ou reposição de dia letivo do 2º
semestre.
VIII- No caso de reposição de dia do primeiro semestre, será feito em conformidade ao disposto nos artigos 4º e
5º desta resolução.
IX– As ações educativas abaixo relacionadas deverão fazer
parte do Calendário Escolar e constar no Plano Escolar e/ou
Projeto Político Pedagógico da escola, não se restringindo
apenas a uma data comemorativa, mas, sim, referem-se a
efetivo trabalho escolar, devendo as mesmas serem realizadas ao longo do ano letivo/21.
- Dia do Patrono da Escola: nas escolas municipais de Ensino Fundamental -Lei nº 10.365, de 08 de maio de 2009;
- Semana de Combate à Dengue - uma semana em março e
uma semana em novembro;
- Dia Internacional da Família - 15 de maio, proclamado em
1993, pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU);
- Dia Mundial do Meio Ambiente - 05 de junho, Lei Federal nº
86.028, de 27 de maio de 1981;
- No mês de Setembro - Ações Preventivas de combate à
depressão e ao suicídio, em crianças e adolescentes, nas
escolas públicas e privadas, no âmbito do Município de São
José do Rio Preto – Lei Municipal nº13.653, de 07 de outubro de 2020;
- No mês de outubro - Outubro Rosa (Saúde da Mulher)
e Dia Nacional de Prevenção à Obesidade (alimentação
saudável), conforme Lei Federal 11.721, de 23 de junho de
2008; Dia Internacional do Idoso 1º de outubro (Artigo 22 do
Estatuto do Idoso) - Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003,
que estabelece conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso;
- No mês de novembro - Novembro Azul (Saúde do Homem);
Semana da Consciência Negra (16/11/2020 a 20/11/2020)
– conforme Lei Federal nº 10.639, de janeiro de 2003,
contemplada por meio da História e Cultura Afro-Brasileira
prevista no currículo oﬁcial e Lei Municipal nº 13.046, de 14
de novembro de 2018.
Artigo 4°- As alterações do Calendário Escolar, decorrentes
de suspensão de dia de efetivo trabalho escolar e/ou aulas,
por motivos não previstos pela escola, deverão ser encaminhadas à Secretaria Municipal de Educação, para homologação.
Artigo 5º- As alterações do Calendário Escolar, decorrentes
de suspensão de dia de efetivo trabalho escolar e/ou aulas,
por caso fortuito ou de força maior, publicação de legislação
posterior e outros não previstos nesta resolução, serão disciplinadas pela Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 6º- Fica vedada a autorização de gozo de ponto facultativo, recesso ou suspensão de atividades pelo diretor de
escola aos funcionários de empresas terceirizadas, contratadas pelo Município.
Parágrafo Único - Nos feriados e/ou quaisquer alterações
no Calendário Escolar, a deliberação acerca de dispensa do
funcionário terceirizado é de responsabilidade da contratada,
sob gestão da SME.
Artigo 7º- O Calendário Escolar de 2021 deverá ser protocolado, em duas vias, na Secretaria Municipal de Educação,
até o dia 21 de dezembro de 2020.
Parágrafo Único - Homologado o Calendário, a escola não
poderá suspender suas atividades, ainda que parcialmente;
carece de autorização da Secretária Municipal de Educação.
Artigo 8º - A unidade escolar deverá publicizar o Calendário
Escolar/2021, homologado, ﬁxando-o em local visível
Artigo 9º- As escolas privadas vinculadas ao Sistema Municipal de Educação deverão elaborar seus calendários, de
acordo com a convenção coletiva de trabalho e com esta
resolução, excetuando-se os artigos 3º e 6º e do Anexo I (naquilo que couber).
Artigo 10- A Secretaria Municipal de Educação poderá expedir normas complementares para o cumprimento do disposto
nesta Resolução.
Artigo 11- Esta resolução entrará em vigor na data de sua
publicação, ﬁcando revogadas as disposições em contrário.
São José do Rio Preto, 11 de dezembro de 2020.
Profª Sueli Petronília Amancio Costa
Secretária Municipal de Educação

São José do Rio Preto, sábado
12 de dezembro de 2020
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Diretor de Escola

Supervisor de Ensino

Secretário Municipal de Educação

Bimestres
1º Bimestre: 01/02 a 23/04 Total: 54 dias
2º Bimestre: 26/04 a 30/06 Total: 46 dias
3º Bimestre: 01/07 a 30/09 Total: 51 dias
4º Bimestre: 01/10 a 20/12 Total: 49 dias
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FERIADOS / FACULT.

RECESSO DOCENTE

PROFESSOR
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FÉRIAS

CONSELHO DE ESCOLA

PLANEJAMENTO /
REUNIÃO
PEDAGÓGICA

JAN

CONSELHO DE CICLO
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CALENDÁRIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL e ENSINO FUNDAMENTAL - ANO LETIVO 2021
Fundamento Legal LDB - 9394/96
Resolução SME nº 18/2020, republicada no D.O.M de 12 de dezembro de 2020.

1.000 horas / 200 dias
Observações:
* Suspensão de Atividades / Feriados /Recesso/Férias
** Planejamento - Reunião Pedagógica - Conselho de Ciclo/Termo

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto
INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 65
(de 11 de dezembro de 2020)
O Diretor Superintendente da Entidade
Gestora de Previdência de São José do
Rio Preto – RIOPRETOPREV, no uso de
suas atribuições legais, objetivando o
regramento do regime de adiantamento
para pequenas despesas previsto na
Lei Municipal nº 8.839/02;
RESOLVE:
Art. 1º. A presente Instrução regulamenta o Regime de Adiantamento para cobertura de despesas e
gastos de pequena monta, os quais não se subordinam ao processo normal de aplicação, conforme
permissão do artigo 68 da Lei Federal nº 4.320/64 e consoante as diretrizes da Lei Municipal nº
8.839/02.
Parágrafo Único. O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente
definidos na Lei Municipal nº 8.839/02 e consiste na entrega de numerário a servidor, sempre
precedida de empenho na dotação própria para o fim de realizar despesas extraordinárias de
pequena monta, que não possam subordinar-se ao processo normal de compras e contratações.
Art. 2º - Considera-se despesa miúda e de pronto pagamento, respeitado o duodécimo da
respectiva dotação:
I – a que se fizer:
a) - com pequenos carretos, transportes urbanos de caráter emergencial e aquisição avulsa,
no interesse público, de livros, jornais, revistas e outras publicações;
b) - com encadernações avulsas, artigos de escritório, de desenho, impressos, papelaria,
café, água e açúcar, em quantidade restrita, para uso ou consumo próximo ou imediato;
c) - com artigos farmacêuticos e laboratoriais, em quantidade restrita, para uso e consumo
emergencial.
II - outra qualquer, de pequeno vulto e de necessidade imediata, desde que devidamente justificada.
§ 1º - Para a realização das despesas mencionadas neste artigo, deverá ser levada em
consideração a excepcional necessidade do gasto, se o bem ou serviço a ser adquirido não está em
processo licitatório, bem como a impossibilidade da mesma ser processada regularmente através do
regime de empenho, não devendo, portanto, constituir-se em regra geral.
§ 2º - É vedada a aquisição, pelo regime de adiantamento, de materiais ou equipamentos
permanentes, exceto livros avulsos, devendo ser informado ao acervo da Autarquia e, também,
despesas com festividades.
§ 3º - Ficam expressamente vedadas as solicitações de adiantamento destinadas à contratação de
serviços de manutenção ou conservação de rotina, sem aspecto de excepcionalidade, bem como
aquelas destinadas a compras de produtos para estocagem ou de materiais permanentes, exceto
livros avulsos.
§ 4º - Não se aplica o regime de adiantamento a despesas já realizadas, nem se permitirá que se
efetuem despesas maiores do que as quantias já adiantadas.
Art. 3º - A entrega de numerário em regime de adiantamento somente se procederá aos servidores
públicos devidamente autorizados por Ato Normativo da Superintendência da RioPretoPrev.
Art. 4º - Cada adiantamento não poderá exceder a R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada servidor
autorizado.
§1º - As despesas com cada serviço ou compra de materiais, realizados individualmente, não
poderão ultrapassar o valor unitário de R$ 900,00 (novecentos reais).
Art. 5º - Da requisição de adiantamento constará expressamente:
I - o dispositivo legal em que se baseia, ou a autorização prévia da autoridade competente;
II - o nome, dados pessoais e o cargo ou função do responsável;
III - o código local e item, ou o crédito por onde será classificada a despesa;
IV - o prazo de aplicação.
§1º - Para fins de concessão da prévia autorização pela autoridade, deverá o servidor estimar o
serviço ou produto a ser adquirido, bem como estimar e separar, do total a ser adiantado, quais
valores serão destinados à compra de produtos e quais serão destinados à contratação de serviços
de pessoa jurídica e serviços de pessoa física.

§2º - Nenhum adiantamento, independentemente do prazo fixado, poderá ultrapassar a data final de
20 de dezembro de cada exercício, nos termos do artigo 6º, §2º, da Lei Municipal nº 8.839/02.
Art. 6º - O prazo para aplicação do adiantamento será de 30 (trinta) dias corridos, contados do
recebimento efetivo do numerário, podendo ser prorrogado por igual período diante de adequada
justificação.
Art. 7º - O servidor responsável pelo adiantamento fica obrigado a prestar contas do valor recebido
ao setor ou autoridade competente em até 05 (cinco) dias corridos, contados do esgotamento do
prazo de aplicação, prorrogáveis por igual período diante de adequada justificação, sob pena de
ficar impedido de receber novo adiantamento, sem prejuízo das demais penalidades.
Art. 8º - A prestação de contas deverá ser instruída com os seguintes documentos:
a) Relatório de Despesas (Formulário/Modelo – Anexo I), com posterior ratificação da
Superintendência, sem a qual não adquirirá efeitos legais;
b) Guia de restituição do saldo do adiantamento, se houver, recolhido obrigatoriamente dentro dos
prazos estabelecidos;
c) Comprovantes originais das despesas; e
d) Comprovação de autorização da Autoridade para as aquisições.
Art. 9º - Não se fará novo adiantamento:
I – Ao agente em alcance ou responsável por dois adiantamentos ainda vigentes ou não concluídos;
II – A quem, dentro de 5 (cinco) dias úteis, deixar de atender a notificação para regularizar
prestação de contas ou não ter apresentado justificativa para prorrogação.
Art. 10 - O departamento de contabilidade manterá registro individualizado de todos os
adiantamentos para fins de fiscalização futuras, controlando rigorosamente os prazos para a
prestação de contas.
Art. 11 - O responsável pelo adiantamento que deixar de prestar contas ou de recolher o saldo
remanescente não aplicado nos prazos previstos nesta Lei, ficará sujeito a multa de 20% (vinte por
cento) do valor não restituído, acrescido de atualização monetária com base na variação do IGP-M índice geral de preços de mercado, publicado pela FGV - Fundação Getúlio Vargas e juros de 1%
(um por cento) ao mês ou fração, sem prejuízo de outras penalidades impostas por órgãos de
controle.
Art. 12 - Fica revogada integralmente a Instrução Normativa nº 46, de 23 de fevereiro de 2018.
Art. 13 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
São José do Rio Preto/SP, 11 de dezembro de 2020.
(assinatura digital)
JAIR MORETTI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

ANEXO I
FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS EMERGENCIAIS DE PRONTO
PAGAMENTO E DE PEQUENO PORTE
1. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL:
Nome do Servidor Responsável:
RG:
CPF:
2. DESPESAS REALIZADAS:
Data
Número da NF
Credor

3. DATA
CONTAS:

DA

PRESTAÇÃO

DE

RATIFICAÇÃO DA
SUPERINTENDÊNCIA: (ASSINATURA
DIGITAL)

Cargo/Função:
Descrição Serviço/Compra

VALOR DO ADIANTAMENTO:
(-) TOTAL DAS DESPESAS:
SALDO A DEVOLVER:
4. ASSINATURA DO SERVIDOR RESPONSÁVEL (ASSINATURA DIGITAL):

_________________________________________

Valor

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
LEI 14.017/2020 – LEI ALDIR BLANC
RESULTADO – EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 06/2020 – FESTIVAIS DE CULTURAS
A Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto informa ao público interessado, com observância à Lei Federal
14.017/2020 – (Lei Aldir Blanc), Decreto Federal 10.464/2020 e Decreto Municipal 18.698/2020, o resultado classificatório do
Edital de Chamada Pública 06/2020, como segue:
Projetos selecionados – por ordem de classificação:
1º FrESTA
Segmento principal: Literatura/Livro
Proponente: Tiago Augusto de Lima – LAB-0149-TRAB
Pontuação: 150
Festival Coletivo de Artes e Culturas
Segmento principal: Música
Proponente: Alex Duarte – LAB-0144-TRAB
Pontuação: 150
Festival Ginga - Histórias que o corpo conta
Segmento principal: Patrimônio Cultural – Material e Imaterial
Proponente: Paula Aline de Castro - LAB-0276-TRAB
Pontuação: 150
Festival Multicultural Abrasasas
Segmento Principal: Audiovisual / Multimeios / Cinema / Artes Integradas
Proponente: Mona Oliveira Luizon - LAB-0230-TRAB
Pontuação: 150
Festival RipRopRiopReto / 4R
Segmento principal: Cultura Urbana / Arte de Rua / Hip Hop
Proponente: Daniel Carlos Egide - LAB-0595-TRAB
Pontuação: 150
Festival Trans-Forma-Ação
Segmento principal: Cultura Popular / Folclore / Artesanato
Proponente: Rosangelis De Gasperi Pagliuso - LAB-0143-TRAB
Pontuação: 150
Festival Vasco 10 Anos - Uma década de Arte, Cultura e Comunidade
Segmento principal: Carnaval / Samba
Proponente: Centro Cultural Vasco – LAB-0015-ESP
Pontuação: 150
Fissura Criativa
Segmento principal: Artes Plásticas / Visuais / Design
Proponente: W. L. Orniz Arte e Tecnologia - LAB-0066-ESP
Pontuação: 150
Mostra dElas - Semana de Mulheres na Cultura
Segmento principal: Audiovisual / Multimeios / Cinema / Artes Integradas
Proponente: Carolina Capelli - LAB-0622-TRAB
Pontuação: 150
Pajubá Festival
Segmento principal: Cultura LGBTQIA+
Proponente: Tiago Mariusso de Miranda - LAB-0062-TRAB
Pontuação: 150
Sarau Marginal
Segmento principal: Cultura Urbana / Arte de Rua / Hip Hop
Proponente: Neusvaldo Ribeiro Santos – LAB-0233–TRAB
Pontuação: 147
Asè Festival Cultural
Segmento principal: Cultura da População Negra e População Indígena
Proponente: Jaqueline Cardoso Vieira - LAB-0394-TRAB
Pontuação: 146
FAL / Festival Ações Literárias – Edição 2
Segmento principal: Literatura / Livro
Proponente: Casa de Criar Escritório de Arte - LAB-0031-ESP
Pontuação: 146
2º Oxente Fest Rio Preto
Segmento principal: Produção / Promoção Cultural / Economia Criativa
Proponente: Cristina Silva Duarte-ME - LAB-0484-TRAB
Pontuação: 145

APAExonados por Cultura
Segmento principal: Produção / Promoção Cultural / Economia Criativa
Proponente: Glaucia Regina Ramires Brambati - LAB-0439-TRAB
Pontuação: 145
Projetos suplentes – por ordem de classificação:
1º suplente
Fazendo Arte Festival
Segmento principal: Teatro / Arte Circense
Proponente: Altitude Comércio e Recreação Esportiva Ltda - LAB-110-ESP
Pontuação: 141
2º suplente
Encontros Possíveis
Segmento principal: Teatro / Arte Circense
Proponente: Alexandre de Almeida Manchini Jr. - LAB-0194-TRAB
Pontuação: 135
3º suplente
FAN - Festival de Artes Narrativas de São José do Rio Preto
Segmento principal: Literatura / Livro
Proponente: Evandro Luis Moreira - LAB-0529-TRAB
Pontuação: 132
4º suplente
Festival Diversifica RP
Segmento principal: Música
Proponente: Maiara Camoleze Goudinho - LAB-0127-TRAB
Pontuação: 132
5º suplente
Festival E_mo_ção
Segmento principal: Audiovisual / Multimeios / Cinema / Artes Integradas
Proponente: Sávio Francisco D'Agostino - LAB-0636-TRAB
Pontuação: 132
6º suplente
Raízes Festival
Segmento principal: Cultura Popular / Folclore / Artesanato
Proponente: Clara Tremura Ennes - LAB-0526-TRAB
Pontuação: 132
7º suplente
Festival Pretérito
Segmento principal: Audiovisual / Multimeios / Cinema / Artes Integradas
Proponente: Vinicius Dall'Acqua - LAB-0269-TRAB
Pontuação: 126
8º suplente
MADRE - Mostra de Artes da Diversidade e Resistência
Segmento principal: Audiovisual / Multimeios / Cinema / Artes Integradas
Proponente: Murilo Gustavo Gussi - LAB-0311-TRAB
Pontuação: 126
9º suplente
Perfomídia
Segmento principal: Audiovisual / Multimeios / Cinema / Artes Integradas
Proponente: Marcelo Santana Nogueira - LAB-0358-TRAB
Pontuação: 123
10º suplente
Festival Play
Segmento principal: Audiovisual / Multimeios / Cinema / Artes Integradas
Proponente: Camila Côrtes Sanches - LAB-0451-TRAB
Pontuação: 120
11º suplente
Temporal Festival
Segmento principal: Teatro e Arte Circense
Proponente: Isaac de Faria Ruy - LAB-0477-TRAB
Pontuação: 114
12º suplente
Festival de Música e Cultura de São José do Rio Preto
Segmento principal: Música
Proponente: Joellington da Silva - LAB-0315-TRAB
Pontuação: 114

13º suplente
Festival Rir para não Chorar
Segmento principal: Teatro e Arte Circense
Proponente: Angélica Zignani - LAB-0502-TRAB
Pontuação: 114
14º suplente
MINI - 2º Festival de Teatro Lambe-Lambe e outras coisas efêmeras
Segmento principal: Teatro e Arte Circense
Proponente: Grupo Varanda Teatro - LAB-0049-ESP
Pontuação: 113
15º suplente
1º Festival Re-encontrar
Segmento principal: Teatro e Arte Circense
Proponente: Fernanda Missiaggia Hernandes Nucci - LAB-0367-TRAB
Pontuação: 112
Avaliação realizada pelo Comitê de Execução e Fiscalização da Lei Aldir Blanc:
Análise documental: Fábio Amaral, Jorge Vermelho e Vagner Vicentim.
Análise artística e cultural: Harlen Felix, Lia Maura Barros e Márcio Jacovani.
São José do Rio Preto, 11 de dezembro de 2020.
Valdeci Pedro Ganga
Secretário Municipal de Cultura
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
São José do Rio Preto, 11 de dezembro de 2020.
Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos
INDEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados.
ALVARÁ
HABITE-SE
DIVERSOS
INTERESSADO
2020240880
ADEGMAR TEODORA DA SILVA
2020271421
ALINE OCHIKUBO DE ANDRADE
2020193866
CAROLINA ARANTES DE REZENDE
2020227375
EDISON FERREIRA FRANÇA FILHO
2020247695
2020247662
EJMK PARTICIPAÇÕES LTDA
2020247667
EJMK PARTICIPAÇÕES LTDA
2020274580
ERIC SHINDY YOKOO
2020245146
FRANCISCO CANDIDO DE SANT ANA
2020271139
IDEKIM CANDIDO DE OLIVEIRA
2020219722
JONAS FERNANDES BESSA DE OLIVEIRA
2020271290
LOURDES CRISTINA GOMES MALAGUTTI
2020232352
2020232354
MAGDALENA VOLPE
2020194642
2020194644
MARCELO JOSE SILVA SCARANO
2020211913
2020211893
NILTON MARCOS MAZZONI
2020243145
2020243150
2020243154
PEDRO ANTONIO MORETTI
2020279857
ROGERIO GABRIEL
2020234108
SIMAS CHABEL BAPTISTA JUNIOR
2020219799
TEREZA RIBEIRO DA SILVA CORNIANI
2020243650
VILSON FRANCISCO DE CASTILHO
2020251020
WAGNER LUIS BURIOLA
2020207624
WEVERTON SANTOS
Fernanda Nates da Cunha Abud
Secretaria Municipal de Obras

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO SME Nº 19, de 11 de dezembro de 2020
Dispõe sobre o processo de distribuição de classes e aulas
de Docentes do Quadro dos Profissionais da Educação Professores de Educação Básica I e II para o ano letivo de
2021.
A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições, conferidas pelo artigo 73 da Lei Orgânica
do Município, Lei Complementar nº 138/01 e considerando as medidas de higiene e distanciamento social
adotadas nos âmbitos federal, estadual e municipal, visando a prevenção e o enfrentamento ao COVID-19;
RESOLVE:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Artigo 1°- Compete à Secretária Municipal da Educação:
I. designar comissão para coordenar o processo de distribuição de classes e aulas no âmbito da Secretaria;
II. decidir em grau de recurso e solucionar os casos omissos.
Artigo 2° - Ao Diretor da Unidade Escolar cabe tomar as providências necessárias referentes à divulgação,
ao acompanhamento e à execução do processo de que trata esta Resolução.
Artigo 3° - As atribuições serão realizadas conforme segue:
I. Na U. E, compete ao Diretor distribuir aos docentes, classes e aulas, observando-se a classificação, os
horários e períodos da Unidade Escolar, a jornada de trabalho e a carga horária do docente e a
compatibilidade de horários nos casos de acúmulo de cargos;
II. Na SME, compete à Comissão de Atribuição de Classes e Aulas atribuir, conforme classificação dos
docentes, classes e aulas, observando a carga horária e a jornada de trabalho do docente e a
compatibilidade de horários nos casos de acúmulo de cargos.
Artigo 4° - As aulas remanescentes da constituição da jornada de trabalho dos titulares de cargo ou
emprego, serão distribuídas como carga horária aos docentes declarados estáveis (PEB II), nos termos do
artigo 19 dos Atos das Disposições Constitucionais e Transitórias da Constituição Federal de 1988 (ADCTCF/88), sendo o mínimo de 20 (vinte) horas com alunos e 04 (quatro) horas de atividades pedagógicas.
CAPÍTULO II
Do Processo de Distribuição de Classes e Aulas
Seção I
Da Convocação e Inscrição
Artigo 5° - Compete ao Diretor de Escola convocar, por email, os docentes com sede na Unidade Escolar
para a inscrição no processo de distribuição de classes e aulas. Os Professores de Educação Básica I em
exercício em outra Unidade Escolar, deverão entrar em contato com a Unidade sede para ciência do
cronograma e agendamento da inscrição.
§1° - Todos os documentos que irão instruir a inscrição (diplomas, certificados, atestados e declarações de
tempo de serviço, comprovantes de aprovações em concurso, dentre outros), que não estejam na Unidade
Escolar sede, à critério do Diretor da Unidade, poderão ser entregues pelo candidato, com agendamento
prévio para tal ação; em caso de opção pelos documentos digitais, estes devem ser digitalizados (frente e
verso) e acomodados em uma pasta digital com o nome do docente; esta pasta posteriormente será
encaminhada por e-mail ao superior imediato para conferência.
§2° - Após, o superior imediato preencherá o anexo I no Sistema da Secretaria Municipal de Educação e o
encaminhará também por e-mail, para assinatura do candidato.
§3° - O candidato deverá conferir sua inscrição, e em caso de concordância com as informações constantes
na mesma, deve assiná-la e devolvê-la digitalizada ao superior imediato; caso não haja concordância
poderá se manifestar por email sobre os pontos em que discorda e solicitar revisão da pontuação. A cópia
assinada deverá ser arquivada no prontuário do docente.
§4º - Se necessário for, o docente poderá agendar horário com o Diretor de Escola/Coordenador
Pedagógico para atualização da pasta de documentos e/ou utilização de recursos tecnológicos necessários
para efetuar a inscrição.
§5° - A presente Resolução deve ser encaminhada aos docentes, para que tomem conhecimento do seu
teor, bem como dos documentos que deverão instruí-la.
§6° - A declaração com a contagem de tempo de serviço, descontadas as faltas e os afastamentos, deverá
ser conferida, assinada e digitalizada pelo superior imediato.
§7°- A convocação referida no “caput” deste artigo abrange os seguintes docentes:
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I. titular de cargo ou emprego (admitido por concurso público pelo regime jurídico estatutário ou celetista),
classificado na unidade sede em exercício ou afastado e o afastado por Convênio de Parceria Estado /
Município em exercício na Unidade Escolar;
II. declarado estável no serviço público municipal, conforme art.19, ADCT-CF/88, classificado na Unidade de
exercício.
§8°- O Diretor deverá fazer a inscrição e distribuir compulsoriamente classe ou aulas ao docente titular de
cargo ou emprego que não comparecer e nem se fizer representar no período de inscrição e/ou distribuição,
por qualquer motivo.
§9°- A classificação dos docentes será utilizada como critério para a distribuição de classes e aulas e à
excedência de professor.
Seção II
Da Classificação
Artigo 6°- Os Professores de Educação Básica I e II, titulares de cargo ou emprego, titulares de cargo
público estadual colocados à disposição do Município por Convênio de Parceria Estado / Município e os
declarados estáveis serão classificados nas Unidades Sede e na SME, observada a seguinte ordem:
I - quanto à situação funcional
a) na Unidade Escolar:
- titular de cargo ou de emprego (municipal ou estadual).
b) na SME:
- titular de cargo ou de emprego;
- declarado estável.
II - quanto à habilitação
a) na Unidade Escolar:
- para os titulares de cargo ou emprego;
- específica e não específica do cargo ou emprego.
b) na SME:
1 - para os titulares de cargo ou emprego;
- específica e não específica do cargo ou emprego.
2 - para os estáveis:
- disciplina específica da licenciatura quando da declaração de estabilidade;
- outras disciplinas em que seja habilitado.
III - quanto ao tempo de serviço no campo de atuação específica de classes ou de aulas a serem
distribuídas, conferido o tempo, não concomitante:
a) na atual Unidade Escolar como docente, no campo de atuação referente às classes ou às aulas a
serem distribuídas ……… 0,005 ponto por dia, até o máximo de 30,0 pontos;
b) no cargo (estatutário), emprego (CLT concursado) ou função atividade (OFA ou CLT_Contrato
Temporário) como docente, no campo de atuação prestado na Secretaria Municipal de Educação de
São José do Rio Preto, referente às classes ou às aulas a serem distribuídas……… 0,003 ponto por
dia, até o máximo de 21,0 pontos;
c) no Magistério Público Oficial na Educação Básica como docente, no campo de atuação referente
às classes ou às aulas a serem distribuídas ……… 0,001 ponto por dia, até o máximo de 10,0 pontos.
IV - quanto aos títulos no campo de atuação relativo às classes ou às aulas a serem distribuídas:
1) certificado de aprovação em concurso público de provas e títulos para provimento do cargo ou
emprego ……… 10,0 pontos;
2) certificado de aprovação em outros concursos públicos de provas e títulos da Secretaria Municipal
da Educação de São José do Rio Preto e da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo,
específicos do campo de atuação e dos componentes curriculares correspondentes às classes ou às
aulas a serem distribuídas ……… 1,0 ponto por certificado, até o máximo de 3,0 pontos;
3) Título de Doutor ou de Mestre, relativo às classes ou às aulas a serem distribuídas:
- título de Doutor = 6,0 pontos;
- título de Mestre = 4,0 pontos.
4) Certificado de conclusão de Curso de Especialização, no campo de atuação, com duração mínima
de 360 (trezentos e sessenta) horas ……… 2,5 pontos por certificado, até o máximo de 5,0 pontos;
5) Certificado de conclusão de Curso de Aperfeiçoamento, no campo de atuação, com duração
mínima de 180 (cento e oitenta) horas ……… 1,0 ponto por certificado, até o máximo de 2,0 pontos;
6) Certificado de conclusão do Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA) ou
Letra e Vida ........ 1,0 ponto por certificado, até o máximo de 1,0 ponto;
7) Certificado de conclusão de Curso de Extensão Cultural, com duração mínima de 30 (trinta) horas,
no campo de atuação, realizado nos 3 (três) anos anteriores (de 01/10/2017 a 30/09/2020),
observando-se a data limite de 30/09/2020……… 0,25 ponto por curso, até o máximo de 1,5 ponto;

8) Certificado de conclusão das disciplinas cursadas na Pós-Graduação, em nível de mestrado ou
doutorado, como aluno regular ……… 0,25 ponto por disciplina cursada nos 3 (três) anos anteriores
(de 01/10/2017 a 30/09/2020), observando-se a data limite de 30/09/2020, desde que não
integralizadas na conclusão do curso, até o máximo de 1,5 ponto;
9) Certificado de Atividades ou Cursos de Atualização - participação em congressos, seminários e
outros eventos educacionais, no campo de atuação, realizados nos 3 (três) anos anteriores (de
01/10/2017 a 30/09/2020), observando-se a data limite de 30/09/2020 ……… 0,003 ponto por hora de
curso, até o máximo de 1,0 ponto.
§1º - Na Unidade Escolar com extensão (unidade II) será feita classificação única para o PEB I titular de
cargo, sendo que todos os docentes têm a mesma sede de exercício.
§2º - O PEB II (CLT), ocupante de função atividade, deverá inscrever-se na Unidade Escolar onde tiver
distribuído o maior número de aulas, Unidade de Controle de Frequência, sendo a inscrição, Anexo I,
protocolada na SME para sua classificação.
§3° - É vedada a contagem cumulativa do tempo de serviço do inciso III, alíneas a, b e c.
§4°- A data-base para a contagem de tempo de serviço de que trata o inciso III deste artigo é 30 de
setembro de 2020.
§5° - A contagem de tempo de serviço de que trata este artigo será efetuada em dias corridos,
descontando-se as faltas justificadas, licenças para tratamento de saúde e licenças para interesses
particulares.
§6° - A contagem de tempo de serviço decorrente de afastamento para exercer outras funções será
computada no campo C do Anexo I.
§7° - Para comprovação do tempo de serviço, o docente deverá apresentar, na Unidade Escolar Sede, a
Declaração de Frequência (digitalizada ou impressa) de todas as unidades nas quais atuou com a apuração
dos dias trabalhados e das faltas.
§8° - Na contagem de tempo de serviço não será considerado o tempo computado para a aposentadoria.
§9° - É vedada a transferência de pontuação, no campo de títulos, de uma alínea para outra.
§10 - É vedada a transferência de cursos de formação continuada, no campo de título, de uma alínea para
outra.
§11° - As cópias dos títulos (digitalizadas ou impressas) serão conferidas pelo superior imediato.
§12 - Os títulos no campo de atuação só serão computados os válidos dentro do Sistema Municipal de
Ensino, observada a legislação e as normas em vigor (Resolução SME n° 07/2018 e Resolução CNE/CES
nº 01, de 06 de abril de 2018, alterada pela Resolução CNE/CES nº 04, de 11 de dezembro de 2018).
Artigo 7° - Na contagem de tempo de serviço, no campo de atuação, deve ser considerado:
I- para PEB I, a atuação na educação infantil e no ensino fundamental anos iniciais;
II- para PEB II, a atuação no ensino fundamental anos finais.
Artigo 8° - Na contagem de títulos, no campo de atuação, deve ser considerado:
I- para PEB I, títulos referentes à atuação na educação infantil e no ensino fundamental anos iniciais;
II-para PEB II, títulos referentes à habilitação requerida para atuação referente às aulas a serem
distribuídas.
Seção III
Da Distribuição de Classes ou Aulas aos Professores de Educação Básica I e II
Artigo 9º - Compete ao Diretor da Escola distribuir as classes ou as aulas da Unidade Escolar,
compatibilizando o horário das classes ou aulas e os períodos de funcionamento da escola com a jornada
de trabalho e carga horária.
§1º - Para a classe de educação infantil de tempo integral haverá um professor de jornada integral de
trabalho docente de dedicação exclusiva (40 horas). O outro período dessa classe será distribuído para
cumprimento da carga horária de 25 horas com alunos, sendo o professor de jornada integral de trabalho
docente (35 horas) ou jornada de trabalho docente de dedicação exclusiva (40 horas).
§2°- O professor de jornada integral de trabalho docente de dedicação exclusiva (40 horas) que atuar em
classe parcial de educação infantil ou de ensino fundamental deverá cumprir a sua carga horária de acordo
com os §§ 1º e 2° do Artigo 29 da Lei Complementar n° 138/2001 alterado pela Lei Complementar n°
340/2011.
§3°- Na organização do atendimento dos alunos de educação infantil em tempo integral, havendo a
necessidade do docente de dedicação exclusiva (40 horas) cumprir 25 horas para atendimento dos alunos
de sua classe, deverá fazer a compensação das 5 horas.
§4° - As fases de distribuição de aulas para composição de jornada e carga horária não completadas na
Unidade Escolar serão realizadas na fase SME.
Artigo 10 - A distribuição de classes ou aulas obedecerá às seguintes fases:
I - Composição de Jornada de Trabalho ou de Carga Horária

Fase 1 UE - Distribuição de classes ou de aulas na Unidade Sede para PEB I e para PEB II
(composição de jornada)
1.1 Composição de Jornada
Titular de Cargo (Municipal ou Estadual) ou Emprego de PEB I.
Titular de Cargo ou Emprego de PEB II:
- habilitação específica e não específica do cargo ou emprego.
Fase 2 SME - Distribuição de classes ou aulas para PEB I e para PEB II (composição de jornada e de
carga horária)
2.1 Composição de Jornada
Titular de Cargo ou Emprego de PEB I excedente.
Titular de Cargo ou Emprego de PEB II que não completou a jornada na UE
- habilitação específica e não específica do cargo ou emprego.
Titular de Cargo ou Emprego de PEB II excedente.
2.2 Carga Horária
Docente (PEB II) habilitado declarado estável
- habilitação específica e não específica.
II - Carga Suplementar de Trabalho Docente
Fase 1 - Distribuição na Unidade Sede
a) Titular de Cargo ou Emprego de PEB II
- habilitação específica e não específica do cargo ou emprego;
- outras habilitações.
b) Titular de Cargo de PEB I habilitado como PEB II
Fase 2 - Distribuição de aulas na SME
a) Titular de Cargo ou Emprego de PEB II
- habilitação específica e não específica do cargo ou emprego;
- outras habilitações.
b) Docente (PEB II) habilitado declarado estável
- habilitação específica e não específica;
- outras habilitações.
Fase 3 SME – Distribuição de carga horária para PEB I e PEB II e de carga suplementar para PEB I
titular de cargo
a) PEB II (CLT) ocupante de função atividade (OFA) classificado na SME.
b) Titular de Cargo de PEB I habilitado como PEB II.
c) PEB I e II contrato emergencial temporário, conforme data de vencimento de contrato.
§1° - As aulas distribuídas a título de carga suplementar ficam livres para composição de jornada de
trabalho no decorrer do ano letivo.
Artigo 11 – O docente que não tiver classe ou aulas livres na Unidade Sede para composição de jornada
será declarado excedente por meio de Portaria.
§1° - O docente declarado excedente será classificado e participará de atribuição na SME, na fase 2 composição de jornada, com mudança de sede de exercício a ser fixada por meio de Portaria.
§2° - O docente declarado excedente poderá requerer, por escrito, o direito de retorno à unidade sede de
2020, sendo que esse retorno só ocorrerá durante o ano letivo de 2021.
§3° - O requerimento com a opção de retorno deverá ser protocolado na Unidade Escolar, onde o docente
ficou excedente, no mesmo dia da distribuição.
§4° - Concluído o processo inicial de distribuição de classes e aulas, o docente que ainda permanecer na
condição de excedente ficará em substituição nas Unidades Escolares, porém com sede de exercício na
SME.
§5° - Na ocorrência de vacância de cargo durante o ano letivo, a Escola deverá encaminhar à SME essa
informação e, se for o caso, a opção de retorno do docente declarado excedente. A SME procederá a
distribuição como segue:
a) docente excedente com opção de retorno para a U. E.;
b) docente excedente conforme classificação SME.
Artigo 12 - A jornada de trabalho e carga horária do docente será assim distribuída:
§1° - Somente após esgotada a possibilidade de distribuição das aulas para as quais estiver prioritariamente
classificado, poderá o docente pleitear aulas de outros componentes curriculares, observada a habilitação
exigida.
§2°- Na fase de composição de jornada de trabalho ou de carga horária do PEB II, o docente titular de cargo
ou emprego e o docente estável poderão ter distribuídas horas/aulas além da jornada ou da carga horária,
como suplementar de trabalho, quando se tratar de bloco indivisível até o limite de 02 (duas) horas aulas.
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§3°- Para composição de jornada de trabalho não completada na unidade sede de classificação, o docente
poderá constituí-la com aulas de outros componentes curriculares de sua habilitação, fase UE ou fase SME.
§4°- Nos casos de acúmulo de cargo será observada a compatibilidade de horário na distribuição de
classes ou de aulas, inclusive as horas de trabalho pedagógico que compreendem HTPC/PPM e
atendimento aos pais.
Artigo 13 – Na distribuição de classes para PEB I de educação infantil ou de ensino fundamental anos
iniciais, deverá ser considerada a habilitação correspondente.
Parágrafo Único - O docente que não apresentar a habilitação requerida será declarado excedente, nos
termos do Artigo 11 desta Resolução.
Artigo 14 – O docente PEB II, titular de cargo ou contrato temporário, na distribuição de aulas de educação
física deverá apresentar o CREF.
Artigo 15 – Ao docente declarado estável, depois de esgotada a possibilidade de distribuição de classes ou
de aulas, será aproveitado a critério da Administração, devendo obrigatoriamente cumprir carga horária de
24 (vinte e quatro) horas semanais.
Seção IV
Da Atribuição de Classes e Aulas Durante o Ano Letivo
Artigo 16 - A comissão designada nos termos inciso I do Artigo 1° desta Resolução será incumbida de
organizar o processo de atribuição de classes e de aulas durante o ano letivo de 2021, conforme critérios
estabelecidos nesta Resolução.
Parágrafo Único: O diretor ou coordenador pedagógico será responsável por comunicar ao docente da
Unidade Escolar as sessões de distribuição de classes ou de aulas durante o ano 2020.
CAPÍTULO III
Das Disposições Finais e Transitórias
Artigo 17 - A Sede de exercício do PEB II declarado estável poderá ser alterada, caso ocorra redução do
número de aulas, devendo ser fixada nova sede na U.E. onde foi distribuído o maior número de aulas.
Artigo 18 - A Carga Horária máxima do professor será de 9 (nove) horas diárias.
Parágrafo Único: Quando houver mais de 6 (seis) horas seguidas de trabalho, deverá ser assegurada uma
hora de intervalo conforme o estabelecido no artigo 71 do Decreto-Lei nº. 5452/43 (CLT).
Artigo 19 - O docente integrante do Quadro do Magistério Municipal, licenciado ou afastado em outra
unidade, participará do processo de distribuição de classes e de aulas na Unidade Sede.
Artigo 20 - O docente poderá reduzir o número de Unidades Escolares na ocorrência de aulas livres em
uma das unidades escolares onde atua, durante o ano letivo de 2021.
Artigo 21 - Fica impedida a troca de classes e de aulas e de períodos após o início do ano letivo de 2021.
Artigo 22 – O docente que desistir de carga suplementar fica impedido de nova distribuição de aulas no
decorrer do ano letivo de 2021.
Artigo 23 – No ato da inscrição todos os campos do Anexo I deverão ser preenchidos no sistema on-line,
conferidos, impressos, digitalizados e assinados pelo diretor e pelo candidato.
Parágrafo Único - Os anexos I dos docentes PEB I e PEB II, que participarão de distribuição na Fase 2 –
SME, deverão ser encaminhados à SME obedecendo aos prazos e horários estabelecidos no cronograma
anexo a esta Resolução.
Artigo 24 – Após o processo de distribuição de classes e de aulas na Unidade Escolar para composição de
jornada de trabalho docente, a Escola deverá preencher o Mapa de Distribuição no sistema on-line,
imprimir, assinar e encaminhar à SME.
Artigo 25 - Na ocorrência de fechamento de classe durante o ano letivo, perderá a classe o último docente
na classificação da Unidade Escolar.
§1° - Caso não haja classe livre na Unidade Escolar sede do docente, o mesmo será declarado excedente.
§2° - Quando ocorrer o previsto no parágrafo anterior, ao docente declarado excedente será distribuída
classe livre em outra Unidade Escolar nos termos do Artigo 11 desta Resolução.
Artigo 26 - O docente readaptado por qualquer período não participará do processo de distribuição de
classes e aulas.
§1º - Caso a readaptação seja cessada no período inferior a 1 (um) ano, o docente retornará para sua sede
de exercício. Se não houver classes ou aulas livres a serem distribuídas na Unidade Escolar sede, o
docente será declarado excedente por portaria SME.
§2º - No caso de readaptação por período igual ou superior a 1 (um) ano, ao seu término, o docente será
declarado excedente por Portaria SME com distribuição de classes ou aulas, conforme Artigo 11 desta
Resolução.
Artigo 27 - O docente designado para exercer a função de especialista cumprirá a carga horária semanal
de trabalho de 40 horas.
Artigo 28- Para as salas de recursos multifuncionais (AEE), serão designados professores conforme
regulamentação própria.
Artigo 29 - A distribuição das aulas de Ensino Religioso com ênfase na formação em valores para o Ciclo IV
está regulamentada pela Resolução SME nº 16/03.
Artigo 30 - O docente que se fizer representar por meio de procuração no processo de distribuição de
classes e de aulas deverá observar as disposições do Inciso XI do Artigo 205 da LC n°05/90.
Artigo 31 - As fases do processo de distribuição de classes e de aulas obedecerão ao cronograma anexo a
esta Resolução.
Artigo 32 – As aulas do Ensino Fundamental na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) –
presencial e semipresencial - serão distribuídas semestralmente.
§1º - O bloco de aulas do curso modular será indivisível, conforme regulamentação própria.
§2º - As aulas do curso presencial serão distribuídas para complementação de jornada e para carga
suplementar.
§3º - Para o processo de distribuição de aulas aos docentes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o
segundo semestre do ano letivo, será publicado novo cronograma.
Artigo 33 - Nas Unidades Escolares cujo responsável é o Coordenador Pedagógico, caberá a ele organizar
todo o processo de distribuição de classes ou de aulas.
Artigo 34 - Os recursos referentes ao processo de distribuição de classes e de aulas não terão efeito
suspensivo, devendo ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis, após cada etapa do processo de
distribuição de classes e aulas, dispondo a autoridade recorrida do mesmo prazo para decisão.
Artigo 35 – Para fins de contagem de tempo de serviço, no decorrer do ano de 2021, deverá ser
preenchido, mensalmente, o Registro de Frequência Docente no sistema on-line com a finalidade de manter
atualizado o tempo de serviço do docente.
Artigo 36 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretária Municipal de Educação.
Artigo 37 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as
disposições em contrário, especialmente a Resolução SME n° 15/2019.
São José do Rio Preto-SP, 11 de dezembro de 2020.
Profª Sueli Petronilia Amâncio Costa
Secretária Municipal de Educação
ANEXO I
Processo de Distribuição de Classes e Aulas – RESOLUÇÃO SME N° 19/2020

Unidade Escolar:.....................................................................................................................................................................
Ano:................
Etapa ou Modalidade de Ensino: Educação Infantil [ ] Ensino Fundamental [ ]
EJA [
Nome:...................................................................................................... RG:............................................. Data de Nasc __/__/__
I -Situação Funcional: PEB I [ ]
PEB II [ ]
A) Titular de Cargo e ou Emprego - Estatutário [ ]
Celetista [ ]
B) Estável: [ ]
C) PEB II: CLT [ ]
II – Jornada de Trabalho: 24h [ ]
35h [ ]
40h [ ]
III – Ampliação de Jornada/Carga Horária – PEB II SIM [ ]
NÃO [ ]
IV – Habilitação (Campo de Atuação)
Contagem de Tempo de Serviço
A – Específica
B – Não Específica
Total de dias trabalhados na SME
C - Outras Habilitações
(Cargo)
(Cargo)
até 30/09/2020 (sem desconto das faltas)
Total de dias trabalhados na SME
até 30/09/2020 (com desconto das faltas)
III - Tempo de Serviço (Não Concomitantes) Até 30 / 09 / 2020
A) Na atual Unidade Escolar como docente no campo de Atuação referente à classe ou às aulas
a serem distribuídas…………0,005 pontos por dia, até o máximo de 30,0 pontos.
B) No cargo (estatutário), emprego (CLT Concursado) ou função atividade (OFA ou CLT Contrato
Temporário) como docente no município de São José do Rio Preto no campo de Atuação
referente às classes ou às aulas a serem distribuídas……0,003 ponto por dia, até o máximo
de 21,0 pontos.
C) No Magistério Público Oficial na Educação Básica como docente, no campo de atuação
referente às classes ou às aulas a serem distribuídas………0,001 pontos por dia, até o
máximo de 10,0 pontos.

Número de dias
SME
U. E.

Pontos
SME
U.E.

Total - até 61 pontos

V - Títulos (Campo de Atuação)

Pontos

1 - Certificado de aprovação em concurso público de provas e títulos, para provimento de cargo ou emprego ……… 10,0 pontos.
2 - Certificado de aprovação em outros concursos públicos de provas e títulos, da Secretaria Municipal da Educação de São José
do Rio Preto e da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, específicos do campo de atuação e dos componentes
curriculares correspondentes às classes ou às aulas a serem distribuídas… 1,0 ponto por certificado até o máximo de 3,0
pontos.
3 - Título de Doutor ou Mestre, relativo às classes ou às aulas a serem distribuídas.
A – Título de Doutor…………6,0 pontos.
B – Título de Mestre…………4,0 pontos.
4 - Certificado de curso de Especialização, no campo de atuação, com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta)
horas…………2,5 pontos por certificado até o máximo de 5,0 pontos.
5 - Certificado de curso de Aperfeiçoamento, no campo de atuação, com duração mínima de 180 (cento e oitenta) horas…………1,0
ponto por certificado até o máximo de 2,0 pontos.
6 – Certificado do Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA) ou Letra e Vida................. 1,0 ponto por
certificado até o máximo de 1,0 ponto.
7 - Certificado de curso de extensão Cultural, com duração mínima de 30 (trinta) horas, no campo de atuação, realizado nos 3 (três)
anos anteriores (de 01/10/2017 a 30/09/2020), observando-se a data limite de 30/09/2020…………0,25 pontos por curso, até o
máximo de 1,5 ponto.
8 – Certificado das disciplinas cursadas na Pós-Graduação, em nível de mestrado ou doutorado como aluno
regular…………………0,25 pontos por disciplina cursada nos 3 (três) anos anteriores (de 01/10/2017 a 30/09/2020),
observando-se a data limite de 30/09/2020, desde que não integralizadas na conclusão do curso, até o máximo de 1,5 ponto.
9 - Certificado de participação em congressos, seminários e eventos educacionais, no campo de atuação, realizados nos 3 (três)
últimos anos (de 01/10/2017 a 30/09/2020), observando-se a data limite de 30/09/2020……… 0,003 pontos por hora de curso,
até o máximo de 1,0 ponto.

OS TÍTULOS NO CAMPO DE ATUAÇÃO SÓ SERÃO COMPUTADOS OS VÁLIDOS DENTRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, OBSERVADA A LEGISLAÇÃO E
AS NORMAS EM VIGOR (RESOLUÇÃO SME N° 07/2018 e Resolução CNE/CES nº 01, de 06 de abril de 2018, alterada pela Resolução CNE/CES nº 04, de 11 de
dezembro de 2018).

Total Geral de Pontos para Classificação:

C R O N O G R SME:
AMA

São José do Rio Preto, __________
__________________
de 2020.
Para odeProcesso
de Distribuição
Concordo com os dados registrados neste Anexo

________________________________________
Resolução
Ass. do Candidato

Dia

12/12
15 e 16/12
17/12
18 e 21/12
22/12
Dia
22/12
12/12
15 e 16/12
23/12
17/12
18 e 21/12
22/12
23/12
22/12
23/12

23/12

UE:

de Classes para PEB I

__________________________________________
SME N° 19/2020

Assunto
Publicação da Resolução SME nº
____19/2020

Horário
-

Ass. do Diretor da U.E.

Local
Diário Oficial do Município

Inscrição para o Processo de
Atribuição de Classes – PEB I

-

U.E Sede (email da Unidade
Escolar ou presencial)

Divulgação da classificação dos
docentes

-

U.E. (email da Unidade Escolar e
presencial)

Interposição de recursos C R O N O G R A M- A

U.E. (email da Unidade Escolar)

Para o Processo de Distribuição de Classes para PEB I
Despachos decisórios dos recursos
U.E (email da Unidade Escolar)
– divulgação dos resultados
Resolução SME N° 19/2020
Assunto
Entrega de cópia do anexo I de PEB
Publicação da Resolução SME nº
I____19/2020
habilitado como PEB II

Horário
Até 17 h

Local
(pordo
email
–
DiárioSME
Oficial
Município
damp@educacao.riopreto.br)

Inscrição para o Processo de
Distribuição
Classes– para
Atribuição dedeClasses
PEB I

-

U.E Sede (email da Unidade
Escolar ou presencial)

composição de jornada de PEB I –
Divulgação da classificação dos
Educação
docentes Infantil e Ensino

-

U.E. (email da Unidade Escolar e
U.E.presencial)
(Google Meet)

Fundamental
Interposição de recursos

-

U.E. (email da Unidade Escolar)

Até 12 h

U.E (email daSME
Unidade Escolar)
(email:damp@educacao.riopreto.br)

Até 17 h

SME (por email –
damp@educacao.riopreto.br)

14h

SME (auditório)

-

U.E. (Google Meet)

Entrega
de Mapa
de distribuição
Despachos
decisórios
dos recursos
pela
Escola edos
os Anexos
I de
– divulgação
resultados
docentes não atendidos na U.E.
(excedentes).
Entrega de cópia do anexo I de PEB
IDistribuição
habilitado como
PEB II aos
de Classes
docentes não atendidos na U.E.
(excedentes)
Distribuição de Classes para
composição de jornada de PEB I –
Educação Infantil e Ensino
Fundamental

23/12

Entrega de Mapa de distribuição
pela Escola e os Anexos I de
docentes não atendidos na U.E.
(excedentes).

Até 12 h

SME
(email:damp@educacao.riopreto.br)

23/12

Distribuição de Classes aos
docentes não atendidos na U.E.
(excedentes)

14h

SME (auditório)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua General Glicério, 3947 - Vila Imperial - CEP 15015-400 - São José do Rio Preto - Telefone (17)3211 4000
gabinete.smedu@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br

CRONOGRAMA
Para o processo de Distribuição de Aulas para PEB II
Resolução SME N° 19/2020
Dia
12/12

Assunto
Publicação da Resolução SME nº 19/2020

Horário
-

Local
Diário Oficial do Município

15 e
16/12

Inscrição para o Processo de Atribuição de
Classes – PEB II

-

U.E Sede (email da Unidade
Escolar ou presencial)

17/12

Divulgação da classificação de PEB II

-

U.E. (email da Unidade
Escolar e presencial)

18 e
21/12

Interposição de recursos

-

U.E. (email da Unidade
Escolar)

22/12
22/12
23/12
23/12
23/12

23/12

23/12
23/12
23/12
23/12
23/12
23/12
23/12
23/12

Despachos decisórios dos recursos –
divulgação dos resultados
Entrega de cópia Anexo I para classificação na
SME
Distribuição de Aulas para composição de
jornada de PEB II
Entrega de Mapa de distribuição pela escola
Distribuição de Aulas para completar a jornada
não constituída integralmente na U.E. – PEB II.
Disciplinas Língua Portuguesa, Inglês, História
e Geografia
Distribuição de Aulas para completar a jornada
não constituída integralmente na U.E. – PEB II.
Disciplinas Matemática, Artes, Educação Física
Ciências
Distribuição de Aulas para composição de
jornada do titular de cargo ou emprego – PEB II
– excedente.
Distribuição de carga horária para PEB II
estável
Distribuição de carga suplementar para titular
de cargo ou emprego de PEB II
Distribuição de carga suplementar para titular
de cargo ou emprego de PEB II
Distribuição de carga horária (suplementar)
para PEB II estável
Distribuição de aulas para PEB II (CLT)
ocupante de função atividade (OFA)
Distribuição de aulas para titular de cargo de
PEB I habilitado
Distribuição de aulas para PEB II _ Contrato
Emergencial Temporário

Até 17 h

U.E. (email da Unidade
Escolar)
SME
(damp@educacao.riopreto.br))

-

Fase U.E. (Google Meet)

Até 12 h

SME (email:
damp@educacao.riopreto.br)

15 h

Fase SME (Google Meet)

15h30

Fase SME (Google Meet)

16 h

Fase SME (Google Meet)

17 h

Fase SME (Google Meet)

17h30min

Fase U.E. (Google Meet)

18 h

Fase SME(Google Meet)

18h30min

Fase SME (Google Meet)

19h

Fase SME (Google Meet)

19h30min

Fase SME (Google Meet)

20h

SME (Google Meet)

OBS: No dia 23/12/2020, todas as fases da distribuição de aulas realizadas na SME serão
realizadas pelo Google Meet. O link será disponibilizado no email institucional de cada
docente, de acordo com o cronograma previsto.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua General Glicério, 3947 - Vila Imperial - CEP 15015-400 - São José do Rio Preto - Telefone (17)3211 4000
gabinete.smedu@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
São José do Rio Preto, 11 de dezembro de 2020.
Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos
DEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados.
ALVARÁ
HABITE-SE
DIVERSOS
INTERESSADO
2020138478
ADRIANA CRISTINA ANDRADE DE MATOS
2020266466
ALDECI BARROS DA COSTA
2020257411
ALDO PINHEIRO DE ALMEIDA
2020237064
2020237066 ALTAMIRO DE MEDEIROS JUNIOR
2020262415
ANA PAULA DA SILVA
2020242366
ANA PAULA SILVA SOUZA
2020256263
ANTONIO SERGIO SGOTI
2020257502
ARNALDO NOGUEIRA BORGES
2020246481
BENEDITO MANIERO
2020271207
BIANCA DE OLIVEIRA FREITAS
2020238980 BISPADO DE RIO PRETO
2020182624
CAMILA BRANDAO FANTOZZI
2020265949
CARLOS ERNANI DA SILVA PAULA
2020275806 CLAUDIA DE FATIMA MORIEL VALENCA
2020219345
CLEUZA DA ROSA DE SOUZA
2020247647
CLOVIS HENRIQUE LEITE
2020268845
DAVI PEREIRA AMARAL
2020263984
DEBORA PEREIRA DE MENEZES
DSL NEGOCIOS E PARTICIPACOES
2020250120
HOLDING LTDA
2020238728
EDNALDO RODRIGUES FREIRE
2020251935
FELIPE ALVES RODRIGUES BERGAMO
2020263818
2020263821 FELIPE LOIS AFFINI
2020201141 FLAVIO AUGUSTO ATALIBA CALDAS
2020278344
GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS
2020269232
GILMAR ALVES DE MACEDO
2020256240
HENRIQUE APARECIDO GOUVEIA
2020200817
IGOR BORGES MENDES
2020205231
IGOR HENRIQUE CHIAVATELLI
2020266541
ISABELA LUCCHESE ESPINDOLA
2020251066
ITAMAR ANDERSON ATAIDE
2020259997
JEFFERSON LUIZ FERREIRA
2020237181
JOAO RIBEIRO GUIMARAES FILHO
2020250635
JOAO ROBERTO GOMES
2020265433
2020265435 JOAO VICENTE COSTA
2020278164
JONATHAN DE CAMPOS MELO
2020279586 JOSE DONIZETI DE ALMEIDA
2020255999
JOSÉ EDUARDO COSENTINO DE OLIVEIRA
2020275047 JOSEANE DE QUEIROZ MORGATO
2020254058
JULIO LEVENSTEIN FILHO
JUNQUEIRA E CHIDEROLI
2020227292
EMPREENDIMENTOS LTDA
JUNQUEIRA E CHIDEROLI
2020227295
EMPREENDIMENTOS LTDA
2020244519
LALESCA RIBEIRO ESTEVES
2020211534
LEANDRO SILVA DE JESUS
2020254835
LUAN VINICIUS CALVO MOLINA
2020271327
LUIS ALBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA
2020261939
LUIS ANTONIO BARISAN
2020264744
LUIS ROBERTO CORDEIRO
2020263985
MARCELLO PUZZIELLO
2020264908
2020264910
2020264911 MARCIO ANDRE RIBEIRO
2020248607
MARCIO ANTONIO PASSARINI
2020239438
2020239445
2020239448 MARIA INEZ DOS SANTOS FERNANDES
2020249016
NASSIB KASSIS FILHO
2020276959
NICOLAU OLHER GARCIA
2020210183
2020210189 PATRICIA MACHADO SOARES
2020266905
RAFAEL HENRIQUE DE SOUZA
2020264711
RAISSA CAROLINE PINDANGA DE BARROS
2020234344
RICARDO ALESSANDRO MELA
2020226747
2020226758
RICARDO GONÇALVES BALDAN
2020257662
2020257666 RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
2020257642
2020257645 RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
2020234304
ROBSON BUENO DO PRADO
2020252554
ROSEMEIRE DOMINGOS GONTIJO
2020261112
RUI FLAVIO GARCIA LOPES
2020261098 SANDRA APARECIDA DE MORAIS LEAL
2020265972 SANDRA REGINA LOIS
2020245318
SERGIO DOMINGOS DIAS
SIRLENE DE SOUZA PAYA DA CUNHA
2020242008
MENDES
2020265464
TALITA ANGELICA PAZETO MACHADO
2020263654
TALITA MARQUES TEIXEIRA LEAL
2020264880
TATYANE DANIELE NAPONIELLO
2020234379
THIAGO POLTRONIERI
URBAN FORTES EMPREENDIMENTO
2020192829
IMOBILIÁRIO I SPE LTDA
URBAN FORTES EMPREENDIMENTO
2020193147
IMOBILIÁRIO I SPE LTDA
2020247045
VALDIR RODRIGUES DE SIQUEIRA
2020280087 VIVIANE NASCIMENTO DE LIMA ASSIS
2020267948
WALISSON DAVID FERREIRA VILELA
2020264095
WILSON ROBERTO BALDO
2020251088
YANKA DANTIELLE TEIXEIRA DA SILVA
Fernanda Nates da Cunha Abud
Secretaria Municipal de Obras

São José do Rio Preto, sábado
12 de dezembro de 2020

Jornal

B-9

EMPRO

Câmara Municipal de

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DO ADITIVO
(Art. 29, II, da Lei 13.303/16 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMPRO)
CONTRATO N° 034/2020
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: METAPÚBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos especializados de assessoria
e consultoria nas áreas orçamentária, contábil, ﬁnanceira,
orientação para o cumprimento das exigências legais e
responsabilidade técnica na elaboração de demonstrativos e
balanços contábeis, realizando a assinatura dos mesmos por
contador devidamente registrado no CRC.
VALOR: R$ 837.900,00 (oitocentos e trinta e sete mil e novecentos reais)
VIGÊNCIA: 15 de janeiro de 2021 a 14 de janeiro de 2022
DATA DO CONTRATO: 09 de dezembro de 2020
São José do Rio Preto/SP, 10 de dezembro de 2020. João
Pereira Curado Junior – Diretor-Presidente.

Editais de
CITAÇÃO
Edital de citação - prazo de 30 dias. Processo nº 1033366-07.2018.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do
Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Antônio Roberto Andolfatto de Souza, na forma da Lei, etc. Faz
saber a(o) Secal Comércio de Argamassa e Concreto LTDA ME, CNPJ 15.048.791/0001-05, na pessoa de seu representante
legal que Jales Petróleo Ltda ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial para recebimento de R$ 16.482,54 (ago/18)
decorrente do inadimplemento das duplicatas nºs 96849, 96496, 96850, 98333 e 98334, vencidas entre 06.12.17 a 27.01.18.
Estando a executada em lugar ignorado, expede-se o edital para que em 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, pague o débito atualizado, podendo, no prazo de 15 dias, opor embargos, sendo que, nesse prazo, reconhecendo o
crédito da exequente, poderá comprovar o depósito de 30%, incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até
seis parcelas mensais corrigidas, sob pena de penhora, ficando advertida de que no caso de revelia será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de
K -11e12/12
São José do Rio Preto, aos 12 de março de 2020.

DECLARAÇÕES
Venho através desta solicitar a presença da Sra. BELANIZIA VENANCIA PEREIRA, portador da Carteira de trabalho nº/série/UF: 54490/150/SP, a comparecer na empresa
KING HOTEL RIO PRETO LTDA, situada na rua Siqueira
Campos, nº 3328, Centro – São José do Rio Preto/SP, para
ratar de assunto de seu interesse, já que a mesma vem
faltando do serviço desde 05/10/2020, caso a mesma não
compareça em 3 dias da data desta publicação será baixado
seu contrato de trabalho por abandono de emprego.

EMCOP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Aviso de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2020

Objeto: Pregão Presencial para contratação de empresa que preste serviços de
documentos de legitimação como cartões eletrônicos ou outros oriundos de tecnologia
adequada, para emissão e fornecimento de Vale-Alimentação, na região de São José do
Rio Preto — SP, destinados aos funcionários da EMCOP, conforme condições e
especificações descritas no respectivo Edital e seus anexos.
Endereço: Travessa Paulo Laurito, 49, Vila Maria, São José do Rio Preto - SP
Telefone: (17) 3216-5655
Data da Realização: Dia 29/12/2020
Horário: 10:00 horas.

Observações: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site oficial
supracitado, no https://www.riopreto.sp.gov.br/emcop/ - (acesse o site e em seguida clique
nas “abas” - INFORMAÇÕES / LICITAÇÕES).
São José do Rio Preto, 11 de Dezembro de 2020.

João Francisco Rossi
Diretor-Presidente da EMCOP

Ivana Cristina Hidalgo
Pregoeira

EMCOP – EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPULARES
Rua Travessa Paulo Laurito, nº 49 – Vila Maria - Fone: (17) 3216-5655 - CEP 15025-410 - São José do Rio Preto - SP
CNPJ. 51.837.524/0001-72
–
Inscrição Estadual 647.087.446.117
–
e-mail: emcop@riopreto.sp.gov.br

São José do Rio Preto, sábado
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Prefeitura Municipal de

MONTE APRAZÍVEL

Jornal

Editais de
CONVOCAÇÃO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM. 16/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: CONSTRUTORA MOLINA JOSÉ BONIFÁCIO LTDA – EPP
CNPJ nº 03.067.125/0001-27
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto aditar
quantitativamente o percentual de 3,28% do Contrato originário.
VALOR: Este Termo Aditivo totaliza a importância de
R$5.923,73
VIGENCIA: ATÉ 27/03/2021
Monte Aprazível, 26 de novembro de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL - Prefeito Municipal
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM. 76/2018
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2018
CONCESSOR: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONCESSIONÁRIA: SAPATARIA SCANFERLA
CPF sob nº 244.664.258-68
OBJETO: prorrogar o prazo de vigência do contrato de
Concessão de Uso Remunerado do Imóvel localizado na
Rodoviária Fermino Martin de Monte Aprazível, para o ﬁm
especíﬁco de SAPATEIRO INDEPENTENTE (CNAE 95.291-01).
VALOR: 05 UFESP’s mensais
VIGENCIA: O prazo de vigência prorrogado por mais 12
(doze) meses, contados da data de assinatura do presente
Termo até a data de 13 de agosto de 2021, podendo ser
prorrogado a critério da Administração.
Monte Aprazível, 13 de Agosto de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DO PREGÃO PRESENCIAL
N° 009/2020

O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E
DESENVOLVIMENTODO ESTADO DE SÃO PAULO – CINDESP, pessoa jurídica de direito
público inscrita no CNPJ sob o nº 29.185.021/0001-00, com endereço situado à Rua
DE ADJUDICAÇÃO
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ADJUDICA o objeto do Pregão Presencial nº 009/2020 de acordo com a seguinte indicação:
Abertura, Habilitação e Julgamento lavrada pelo pregoeiro e Equipe de Apoio (Portaria nº
Lote n° 1 em favor da empresa PAULO ROGERIO SZIMKIEWICZ EIRELI pelo valor R$
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(treze milhões cento e oitenta e dois mil reais) tudo em conformidade com a Ata de
Presencial nº 009/2020, do tipo menor preço global, cujo objeto é aquisições de de
Abertura, Habilitação e Julgamento lavrada pelo pregoeiro e Equipe de Apoio (Portaria nº
uniformes 008/2020
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Presencial nº 009/2020, do tipo menor preço global, cujo objeto é aquisições de de

uniformes e tênis escolares para volta as aulas, visando atender a demanda dos
Encaminhe-se
os autos para a celebração de contrato ou emissão de instrumento
municípios consorciados ao Cindesp.
competente. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Encaminhe-se os autos para a celebração de contrato ou emissão de instrumento
competente. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

São José do Rio Preto - SP, 11 de Dezembro de 2020.
São José do Rio Preto - SP, 11 de Dezembro de 2020.

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO

CARLOS EDUARDO
LOURENÇO
PresidenteCARMONA
CINDESP
Presidente CINDESP

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM. 96/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 138/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: IMOBILIÁRIA CASA BRANCA DE MONTE
APRAZIVEL LTDA
CNPJ nº 59.852.046/0001-81
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de
locação de um imóvel localizado na Rua Presidente Vargas,
661, centro, Monte Aprazivel-SP, para ﬁns de instalação
e funcionamento do CARTORIO ELEITORAL DE MONTE
APRAZIVEL
VALOR: Este Termo Aditivo totaliza a importância de
R$22.153,80
VIGENCIA: ATÉ 27/11/2021, podendo ser prorrogado a
critério da Administração
Monte Aprazível, 27 de novembro de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL - Prefeito Municipal

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de

TANABI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI
Tomada de Preços nº 16/2020. Objeto: Aquisição de equipamentos permanentes para o ginásio poliesportivo “Luiz
Antônio Lopes”, localizado na Avenida Camilo de Oliveira
Cucolicchio n° 11, no município de Tanabi/SP – Contrato de
Repasse nº. 857233/2017 – Operação 1037896-83. Entrega dos Envelopes: 30 de dezembro de 2020, às 09h15min.
Abertura dos envelopes: 30 de dezembro de 2020, às
09h30min. O edital completo poderá ser obtido na Prefeitura
do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Junior nº 242
– Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00
ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 11 de dezembro
de 2020. Norair Cassiano da Silveira – Prefeito.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de
Oliveira, Oﬁcial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525
do Cód. Civil, os pretendentes:

Prefeitura do Município de Tanabi.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de
Oliveira, Oﬁcial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525
do Cód. Civil, os pretendentes:

Tomada de Preços nº. 17/2020. Objeto: Realização de obras
de infraestrutura de Pavimentação e Recapeamento asfáltico, no Município de Tanabi-SP, conforme planilha e projeto
anexos deste edital. Entrega dos Envelopes: 30 de dezembro de 2020, às 10h30min. Abertura dos envelopes: 30 de
dezembro de 2020, às 10h45min. O edital completo poderá
ser obtido pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 11 de
dezembro de 2020. Norair Cassiano da Silveira – Prefeito do
Município.

1.
RAMIRO GARCIA DE SOUZA e LUZIA REGINA
BATISTA FAQUINI, sendo ELE ﬁlho de FLORIANO GARCIA
DE SOUZA e de EMILIA DE SOUZA e ELA ﬁlha de NELSON
FAQUINI e de LUZIA CELIS BATISTA FAQUINI;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 11/12/2020.

1.
ROBSON AVELINO DA SILVA e KELLY PATRICIA DA SILVA, sendo ELE ﬁlho de MANUEL AVELINO DA
SILVA e de RAIMUNDA NOGUEIRA DA SILVA e ELA ﬁlha de
MARIA MARCIA DA SILVA; brasileiros, residentes neste 3º
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090).
11/12/2020.

