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Abaixo-assinado contra trânsito no 
Calçadão tem mil adesões em um dia

NOVOS SABORES

Incêndio destrói 
fábrica de 

móveis planejados
Um marceneiro registrou 

boletim de ocorrência após um 
incêndio em seu estabeleci-
mento comercial, uma fábrica 
de móveis na Rua Otaviano 
Fava no bairro São Francisco, 
em Rio Preto, na madrugada 
desta quinta-feira.      Pág.A4

Bandidos furtam 
300 quilos de 

carnes e produtos
O comerciante informou 

que os assaltantes levaram 
43 botijões de gás, além de 
200 quilos de carnes e mais 
de cem quilos de produtos 
diversos. Câmeras gravaram a 
ação dos bandidos. Empresá-
rio lamenta prejuízo. Pág.A4

Ladrões invadem 
casa, furtam joias 
e mais de R$ 2 mil

Um dentista de 30 anos re-
gistrou boletim de ocorrência 
após ter sua residência furta-
da no Jardim Estrela em Rio 
Preto. Segundo ele, ladrões 
levaram joias e mais de R$ 
2 mil em dinheiro, além de 
revirarem toda casa.  Pág.A4

Lojistas iniciaram um abai-
xo-assinado para envolver e 
mobilizar a população como 
forma de firmar a insatis-
fação na possibilidade de 
reabrir a Rua Jorge Tibiri-
çá para o fluxo de carros.
A Rua Bernardino de Cam-

pos se mantém fechada após 
protesto realizado nesta se-
mana, mas também ainda 
não é uma decisão definitiva.
O abaixo-assinado no seu pri-
meiro dia já teve mais de mil 
assinaturas. Ontem vereadores 
visitaram o Calçadão.  Pág.A2 

Rio Preto 
continua na 
Fase Laranja 
do Plano SP
Rio Preto atingiu índice de 

ocupação da Unidade de Tra-
tamento Intensivo (UTI) sufi-
ciente para avançar para fase 
amarela do Plano São Paulo, 
totalizando 59,7% dos leitos 
ocupados, mas permanece por 
pelo menos sete dias na Fase 
Laranja, devido ao crescimento 
de 10,5% do número de casos. 
O secretário Aldenis Borim disse 
que situação da região também 
contribuiu.                  Pág.A3

Economix 
começa hoje 

no Praça 
Shopping

Mais conhecido como Eco-
nomix, o festival de promoções 
do Praça Shopping acontece há 
14 anos e já se tornou parte do 
calendário dos rio-pretenses.
Com descontos de até 80% e 
formas de pagamentos varia-
das, o Economix vai até o dia 
13 de fevereiro. As promoções 
são válidas para diversos tipos 
de mercadorias, distribuídas 
em mais de 80 lojas do Praça 
Shopping.                Pág.A2

HB registra 3º mês com maior 
número de internações por Covid

Fábrica ficou destruída Câmeras flagram bandidos

Lojistas criam abaixo-assinado; vereadores visitam Calçadão e prometem apoio

Parques 
de Olímpia 
vão abrir na 

segunda-feira
A região de Barretos avan-

çou para a fase laranja do Pla-
no São Paulo durante a reclas-
sificação desta sexta-feira (5). 
Com isso, o prefeito de Olím-
pia, Fernando Cunha, publicou 
um decreto autorizando que 
os parques possam retomar 
suas atividades, cumprindo os 
protocolos sanitários. Pág.A2

Poupatempo e 
Prefeitura Norte 
atendem hoje

VACINA
Idosos com mais 

de 90 anos co-
meçam a ser va-

cinados e Recinto 
terá sistema drive 

thru para aten-
dimento a partir 

de segunda-feira. 
Pág.A5

O Complexo Funfarme, que abrange o Hospital de Base e o Hospital da Criança e Maternidade, registrou 
498 internações de pacientes com Covid-19 durante o mês de janeiro. O número é o terceiro maior desde 
o início da pandemia, ficando atrás de julho (570) e agosto (568), período do pico de casos. Pág.A5

Pág. A3

Bolsonaro vai se 
reunir com patriotas 

para definir 
ingresso ao partido

Pág. A2
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POLÊMICA

Lojistas criam abaixo-assinado contra 
abertura do trânsito no Calçadão

A novela dos lojistas em rela-
ção ao fechamento das ruas no 
centro de Rio Preto ganhou mais 
um capítulo nesta sexta-feira. 
Em conjunto, eles iniciaram um 
abaixo-assinado para envolver 
e mobilizar a população como 
forma de firmar a insatisfação 
na possibilidade de reabrir a 
Rua Jorge Tibiriçá para o fluxo 
de carros.

A Rua Bernardino de Campos 
se mantém com fluxo de veículos 
e a Rua Jorge Tibiriçá fechada, 
tudo isso após protesto realizado 
nesta semana, mas também 
ainda não é uma decisão de-
finitiva.

O abaixo-assinado no seu 
primeiro dia já conta com mais 
de mil assinaturas. De acordo 
com uma das organizadoras 
do manifesto, o objetivo é não 
espantar os consumidores. “Em 
um momento em que a pan-
demia nos assola, se permitir 
que os carros passem aqui no 
horário comercial, vai acabar 
de afundar os comerciantes que 
estão aqui tentando buscar um 
fôlego pra se reerguer”, afirma 
Laura Prado, proprietária de loja 
no calçadão.

Segundo a empresária, foi 
percorrido loja por loja e todos 
aderiram à campanha de ser 
contra a reabertura das ruas 
para o fluxo de carros.

Os vereadores João Paulo 

Rillo e Pedro Roberto, que tam-
bém é Presidente da Câmara, 
acompanharam a ação nesta 
tarde e conversaram com alguns 
comerciantes que estavam pre-
sentes. Pedro Roberto explicou 
que primeiro está entendendo o 
que está acontecendo. “Eu sou 
a favor daquilo que a maioria da 
população quer e a maioria que 
frequenta o calçadão não quer a 
liberação das ruas para carros, 
assim como os comerciantes 
também não. As duas razões do 
calçadão existir são contra”.

Os comerciantes reivindicam 
uma reunião com o Prefeito 
Edinho Araújo e o Presidente da 
Câmara avalia a possibilidade. 
“Vamos tentar agendar uma reu-
nião com o Prefeito para tirarmos 
a dúvida se ele vai retomar o flu-
xo de veículos ou não”, comenta 
Pedro Roberto.

Para o vereador João Paulo 
Rillo está havendo falta de co-
municação entre os proprietários 
das lojas e a Prefeitura, além 
de considerar o local como um 
patrimônio da cidade.  “Se os 
proprietários estão angustiados 
é porque eles sabem que se 
liberar o trânsito para veículos vai 
diminuir o número de clientes. 
Calçadão é um espaço coletivo. 
A medida de liberação desagrada 
socialmente, culturalmente e 
economicamente”, ressalta.

O abaixo-assinado continuará 
à disposição da população neste 
sábado (6) distribuídos em pon-
tos estratégicos do calçadão e, 

Andressa ZAFALON   
redacao@dhoje.com.br

posteriormente, os lojistas estão 
avaliando a possibilidade de criar 
um abaixo-assinado online.

Entidades - O Sincomercio 
(Sindicato do Comércio Varejista 
de Rio Preto) é a favor da libera-
ção de veículos nas Ruas Bernar-
dino de Campos e Jorge Tibiriçá, 
porém, que essa liberação seja 
após o horário comercial.

“A abertura das ruas após 
as 19h até às 6h é o mais in-
dicado. Agora, calçadão aberto, 
carro trafegando no meio de 
pedestre, isso é o cenário ideal 
para acontecer acidentes. Lá é 
um local tradicional frequentado 
por famílias, idosos e crianças, 
tem que ser respeitado”, diz 
Ricardo Arroyo, Presidente do 
Sincomercio.

Ricardo ainda ressalta que, 
mesmo que o trânsito seja libera-
do após as 19h, é preciso ainda 
instalar lombadas nas vias para 
que os carros não trafeguem em 
alta velocidade.

A Acirp, por nota, também 
se posicionou em relação ao 
impasse. “Iremos fazer uma 
reunião o mais breve possível 
para avaliar os pontos positivos 
e os negativos do projeto de li-
beração do trânsito do Calçadão, 
para decidir em conjunto entre a 
Prefeitura, Acirp e os comercian-
tes da área central, qual será a 
melhor forma, horário e tipos de 
veículo para se fazer o funciona-
mento do trânsito” diz trecho da 
nota assinada pelo Presidente da 
Instituição, Kelvin Kaiser.

Vereadores estiveram nesta sexta-feira conversando com empresários e devem in-
termediar um encontro com prefeito Edinho

Andressa ZAFALON

ECONOMIX

Praça Shopping começa 
hoje tradicional promoção

Mais conhecido como Eco-
nomix, este é o festival de 
promoções do Praça Shopping 
que acontece há 14 anos e já 
se tornou esperado no calen-
dário dos rio-pretenses.

Com descontos de até 
80% e formas de pagamentos 
variadas, o Economix vai até o 
dia 13 de fevereiro. As promo-
ções são válidas para diversos 
tipos de mercadorias, como 
roupas, calçados, acessórios, 
perfumaria, entre outros, dis-
tribuídas em mais de 80 lojas.

Pela primeira vez o festival 
de ofertas vai acontecer de 
maneira híbrida, ou seja, o 
consumidor poderá optar entre 
ir até a loja presencialmente 

ou acessar as ofertas pelas 
redes sociais e sites das lojas 
participantes.

Essa novidade tem animado 
os lojistas. “Com essa nova 
realidade que estamos viven-
do, temos que nos adaptar 
todos os dias a algo novo. O 
Economix em formato híbrido 
vem pra nos dar esperança de 
boas vendas. As expectativas 
são as melhores possíveis, pre-
paramos várias promoções pra 
tentar agregar e trazer o cliente 
de volta às compras”, comenta 
Eduardo Quesada, proprietário 
da loja Kadoch Polo, no Praça 
Shopping.

Para Marcos Fernandes, 
superintendente do Praça 
Shopping, a novidade da pro-
moção também no digital trará 

bons resultados. “Tivemos 
que nos adaptar mais uma 
vez ao momento em função 
da pandemia, dessa vez mes-
clando o mercado digital, com 
o atendimento presencial. 
Temos certeza que os lojistas 
conseguirão bons resultados, 
mas esperamos que na edição 
do segundo semestre possa-
mos realizar a ação dentro da 

Andressa ZAFALON
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Parques Aquáticos reabrem nesta segunda-feira em 
Olímpia

LIMPEZA
Arrastão da dengue 
em Olímpia recolhe 

407 caminhões

Na próxima segunda-feira 
(8), as equipes do arrastão de 
limpeza “Todos Juntos Contra 
a Dengue” iniciarão a última 
semana de trabalho pelas ruas 
de Olímpia. Em um balanço 
da secretaria de Obras, Enge-
nharia e Infraestrutura, nesta 
semana, foram recolhidos 138 
caminhões de entulhos que 
poderiam servir de criadouros 
para o mosquito transmissor 
da dengue. No total, 407 cami-
nhões já foram retirados, desde 
o início da ação.

O arrastão, que visa com-
bater a dengue e diminuir o 
risco de focos da doença, é 
realizado por uma parceria das 
secretarias de Saúde e Obras, 
Engenharia e Infraestrutura.

A quarta e última semana de 
trabalho percorrerá os seguin-
tes bairros: Jardim Centenário, 
Cohab III, Jardim Toledo, Jardim 
Laranjais, Vila Ferreira, Vila 
Nova, Jardim Garcez, CDHU I, 
Vila Santa Terezinha, Vila Raia, 
Vila Mouco, São José, Vila Ro-
drigues, Vila Júlia, Vila Di Marco, 
Jardim Santa Rita, Vila Borges, 

Jardim Nova Elisa, Jardim 
Santa Elisa, Jardim Pereira, 
Jardim Botânico, Jardim Silva 
Melo, Vila Lobos, Condomínio 
Primavera (Vic. Natal Breda).

Nos distritos de Ribeiro 
dos Santos e Baguaçu, a 
secretaria de Obras informa 
que o arrastão será realizado 
nos dias 8 e 10 de fevereiro, 
respectivamente.

Os moradores devem colo-
car os resíduos nas calçadas 
no primeiro dia marcado para 
coleta no bairro, tendo em vista 
que não serão feitas retiradas 
nos quintais. Estão sendo co-
letados materiais como pneus, 
garrafas, móveis velhos, eletro-
domésticos quebrados, restos 
de madeira, peças de metal, 
colchões, sofás e recicláveis. O 
arrastão apenas não recolherá 
entulhos de construção civil.

Em caso de dúvidas sobre 
os cronogramas e as coletas, 
os moradores podem entrar em 
contato com a secretaria de 
Obras pelo contato (17) 3281-
6252. Informações sobre den-
gue podem ser esclarecidas 
com o Combate a Endemias, 
pelo telefone (17) 3281-2879.

Da REDAÇÃO

Divulgação

normalidade”, explica.
Durante o Economix o sho-

pping segue horário de fun-
cionamento estabelecido pelo 
Plano SP, ou seja, de segunda 
a sábado, das 9h às 17h. Nas 
compras acima de R$20,00 os 
consumidores ganham uma 
hora grátis no estacionamento 
conveniado que fica no pavi-
mento superior da Catedral.

OLÍMPIA
Parques aquáticos vão 

reabrir na segunda-feira

A região de Barretos avançou 
para a fase laranja do Plano São 
Paulo durante a reclassificação 
desta sexta-feira (5). Com isso, 
o prefeito de Olímpia, Fernando 
Cunha, publicou um decreto 
autorizando que os parques 
possam retomar suas ativida-
des, cumprindo os protocolos e 
recomendações da Secretaria 
de Saúde.

O Hot Beach informou que 
vai reabrir nesta segunda-feira 
(8), a partir das 9h, com 40% da 
capacidade e ingressos vendidos 
somente de forma online. O uso 
de máscara no local será obri-

gatório, exceto nas piscinas. O 
Thermas dos Laranjais também 
informou que vai reabrir nesta 
segunda-feira (8), seguindo os 
protocolos da saúde. O funcio-
namento será das 9h às 17h.

A Prefeitura também infor-
mou que o comércio pode ter 
ocupação máxima de 40% e 
com o limite de 10 horas diá-
rias. Outras atividades também 
podem funcionar, seguindo as 
restrições da fase laranja, como 
academias, salões de beleza 
e barbearias. O atendimento 
presencial em bares ainda não 
é permitido atender o público 
presencialmente, somente atra-
vés do delivery.

Vinicius LIMA 
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Deputada pede informação 
sobre estoque de oxigênio

A deputada estadual Leticia 
Aguiar (PSL) protocolou na 
Assembleia Legislativa de São 
Paulo (Alesp) requerimento 
solicitando informações sobre 
o fornecimento de oxigênio 
para hospitais da região me-
tropolitana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte. O documento 
foi endereçado ao secretário 
Estadual de Saúde, Jean Go-
rinchteyn.

De acordo com a deputada 
a Pandemia da Covid-19 fez 
com que os governos esta-
duais tivessem que buscar 
reserva de oxigênio para que o 
abastecimento dos hospitais e 
o atendimento aos pacientes 
não fosse paralisado. ”As infor-
mações são necessárias para 
apurar boatos sobre a falta 
de fornecimento de oxigênio 

às unidades de saúde dessas 
regiões”, afirma a parlamentar.

O documento questiona: 
“Quais medidas estão sendo to-
madas para que o fornecimento 
de oxigênio para as unidades 
hospitalares localizadas na 
Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte não 
seja interrompida”, ressaltando 
se existe um plano de entrega 
do oxigênio para as unidades 
em caso de emergenciais, lem-
brando-se do colapso ocorrido 
em Manaus.

O DHoje encaminhou ques-
tionamento ao Governo do 
Estado. Em nota, o governo 
respondeu: “os hospitais da 
Secretaria de Estado da Saúde 
de São Paulo estão abasteci-
dos com oxigênio, insumos e 
equipamentos necessários para 
atendimento aos casos graves 
de COVID-19”.

Da REPORTAGEM 

HOSPITAIS

Pedetista vai recorrer
Carlos de Arnaldo (PDT, foto) informou que vai recorrer ao 

Tribunal de Justiça do Estado (TJ) da decisão do juiz da 1ª Vara 
Cível, Sandro Nogueira de Barros Leite, que arbitrou indenização 
para o vereador licenciado Fábio Marcondes (PL) pagar por da-
nos morais. O ex-vereador pediu R$ 35 mil de indenização, no 
entanto, o juiz arbitrou R$ 2 mil, valor considerado baixo pelo 
pedetista. Após ler informação postada na rede social, onde 
Carlos de Arnaldo profetizava possível fechamento do Poupa-
tempo, Marcondes usou a Tribuna da Câmara durante sessão, 
em 2017, para rebater a informação do pedetista, o chamando 
de “canalha” e “chantagista”, acrescentando que “ele não vale 
o pão que come”. Com base nas declarações de Marcondes, 
o juiz aplicou a pena por danos morais. “Estou refletindo, mas 
acho que sim (recorrer)”, disse, acrescentando que a decisão 
acontece na próxima semana. Marcondes, licenciado da Câmara 
para exercer o cargo de secretário de Esportes, disse que só o 
seu advogado está habilitado para falar sobre o processo.

Encrenca
A encrenca entre Carlos 

de Arnaldo e Fábio Marcon-
des se arrasta desde 2012, 
no governo do então prefei-
to Valdomiro Lopes (PSB), 
período em que o pedetista 
era secretário de Desen-
volvimento Econômico. Por 
causa de desentendimento 
político, Marcondes foi à 
Secretaria para tirar satisfa-
ção, porém, o então secre-
tário não se encontrava. Por 
causa da ameaça, Carlos de 
Arnaldo entrou na Justiça e 
Marcondes foi condenado a 
pagar indenização de cerca 
de R$ 50 mil. “Já está na 
fase de execução por danos 
morais”, diz.

Um pé no Patriota
O presidente estadual do Patriota, Ovasco Resende, informou 

que em breve o Palácio do Planalto definirá uma data de uma 
reunião entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), com a 
direção nacional do partido, a fim de discutir uma possível filia-
ção dele à sigla. “É evidente que ter o presidente da República 
no Patriota é importante”, disse, acrescentando que o partido 
tem um conselho e a decisão é de responsabilidade da maioria. 
Ovasco, que também é vice-presidente nacional do partido, dis-
se que já houve reunião, em Brasília, para debater o assunto, 
quando ficou acordado que haverá um encontro com Bolsonaro 
para estabelecer os termos e as condições da sua filiação. “Ficou 
decidido que após a reunião, o Patriota fará uma convenção na-
cional para tomar a decisão”, esclareceu. Bolsonaro já sinalizou 
que a sua primeira opção é disputar a reeleição pelo Patriota, 
em 2022. Diante do quadro, o presidente sinaliza que pretende 
abrir mão de criar o Aliança pelo Brasil (ApB).

Ciência forte
O ex-ministro da Saúde 

José Gomes Temporão cri-
ticou a decisão do governo 
federal por reduzir em 34% 
recursos financeiros destina-
dos ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações. No 
ano passado, o setor rece-
beu R$ 3,6 bilhões, com a 
redução, o valor caiu para 
R$ 2,7 bilhões no atual 
exercício. Temporão diz que 
é necessário investimen-
to em ciência para o País 
ganhar independência, por 
exemplo, na produção do 
Insumo Farmacêutico Ativo 
(IFA) para combater o novo 
coronavírus. “Uma ciência 
forte é fundamental”, frisou.

Rebate
Anderson Branco (PL) 

rebateu críticas do promo-
tor Carlos Romani sobre o 
projeto dele que pede para 
incluir na lista de serviços 
essenciais academias, ba-
res, restaurantes, salões 
de beleza e barbearias para 
escapar das medidas restriti-
vas impostas pelo Estado no 
combate a pandemia. O pro-
motor classificou a proposta 
sem embasamento legal e 
jurídica, o que irritou o ve-
reador.  “A Vossa Excelência 
recebe alto salário e até as 
audiências são online, o que 
não condiz com a realidade 
da maioria da população”, 
alfinetou.

Euro ou dólar
O Brasil é o maior pro-

dutor de grãos do mundo e 
a previsão é de que a safra 
deste ano será superior ao 
do ano passado. Enquanto 
isso, a população de baixa 
renda encontra dificuldades 
para comprar até o arroz e 
o feijão. Como o real está 
desvalorizado, nos super-
mercados os produtos estão 
com preços de euro ou dólar. 
O livre mercado é importante 
para a economia, porém, 
não adianta produzir muito 
e exportar além do que pode 
e deixar o mercado interno 
desabastecido. Aí o céu é o 
limite e os excluídos passam 
fome!

Pode piorar
O procurador-geral da Re-

pública, Augusto Aras, está 
de olho na próxima vaga que 
será aberta no STF. Marco 
Aurélio de Mello é o próxi-
mo ministro a se aposentar 
porque se aproxima da idade 
limite para permanecer no 
cargo. Esperto, Aras cami-
nha no fio da navalha para 
não perder a confiança do 
presidente Jair Bolsonaro, a 
fim de ser o escolhido. Tan-
to é que colocou a bronca 
sobre a polêmica da falta 
de oxigênio, em Manaus, 
no ‘lombo’ do ministro da 
Saúde, Eduardo Pazuello. 
Se o STF já é criticado, em 
breve pode piorar.

Punição
O Código Penal poderá 

ser alterado para tornar 
crime a disseminação de no-
tícias falsas sobre a eficácia 
e a segurança das vacinas. A 
proposta do deputado Ricar-
do Silva (PSB-SP) diz que a 
divulgação de notícias sobre 
vacinas sem a identificação 
de dados científicos e fon-
tes seguras da informação 
resultará em pena de dois a 
oito anos de prisão, além de 
multa. A pena aumenta em 
50% se o crime for pratica-
do por agente público. Por 
causa de notícias falsas, in-
cautos se recusam a tomar 
vacina. Punição severa é a 
solução!

Crescimento de casos impede 
avanço para Fase Amarela

A região de Rio Preto atingiu 
índice de ocupação da Unidade 
de Tratamento Intensivo (UTI) 
suficientes para avançar para 
fase amarela do Plano São Pau-
lo, totalizando 59,7% dos leitos 
ocupados, mas permanece por 
pelo menos sete dias na Fase 
Laranja, devido ao crescimento 
de 10,5% do número de casos. 
Ao todo 107.087 pessoas 
foram diagnosticadas com 
Covid-19 na região noroeste 
do estado.

De acordo com dados di-
vulgados pelo governo paulista, 
as mortes em decorrência da 
pandemia reduziram 10,5% em 
relação aos registros das duas 
semanas anteriores. Ao todo 
2461 pessoas morreram na 
região, sendo 147 nos últimos 
14 dias.

Na fase laranja, academias, 
salões de beleza, restaurantes, 
cinemas, teatros, shoppings, 
concessionárias, escritórios e 
parques podem funcionar por 
até oito horas diárias, com 
atendimento presencial limitado 
a 40% da capacidade e encer-
ramento às 20h. O consumo 

local em bares está totalmente 
proibido. A venda de bebidas 
alcoólicas em lojas de conve-
niência só pode ocorrer entre 
6h e 20h.

Além de Rio Preto nesta 21º 
classificação do Plano São Paulo 
outras oito regiões também es-
tão na fase Laranja sendo elas: 
Barretos, Marília, Piracicaba, 
Ribeirão Preto, São João da Boa 
Vista, Sorocaba e Taubaté. As 
regiões de Araçatuba, Baixada 
Santista, Campinas, Grande 
SP - incluindo capital, Registro 
e Presidente Prudente estão na 
fase amarela do Plano, enquan-
to que os municípios de Arara-
quara, Bauru e Franca estão na 
Fase vermelha, a mais restritiva 
do plano.

Durante coletiva de imprensa 
na tarde desta sexta-feira, o 
secretário municipal de Saúde, 
Aldenis Borin, ressaltou que o 
município permaneceu na fase 
Laranja em decorrência do cres-
cimento do número de mortos. 
No período de 14 dias, entre 
22 de janeiro e 5 de fevereiro 
o município totalizou 63 mortes 
em decorrência de Covid-19.

Na realidade não que tenha 
sido surpresa a permanência na 
Fase Laranja, “Nós estamos com 

Thiago PASSOS 
redacao@dhoje.com.br

PLANO SP

uma ocupação de 59% hoje, e a 
mais de 15 dias estamos abaixo 
de 70% na ocupação de UTI, 
então ocupação não foi o item, e 
os casos novos estão caindo, ca-
íram bastante, não ouve aumen-

Aldenis diz que situação da região com 102 municípios
 impediu avanço de Rio Preto

to e nem estabilidade, a média 
móvel está caindo, o que ainda 
está com um patamar elevado 
são os óbitos, com média de 
cinco por dia, reflexo das festas 
de final de ano”, ressaltou.

Divulgação

Poupatempo e 
Prefeitura Norte 

atendem hoje

Após a reclassificação do 
Plano SP, Rio Preto se mante-
ve na fase laranja, mas conse-
guiu a flexibilização aos finais 
de semana que antes estava 
com decreto de lockdown.

Com isso, o Poupatempo e 
a Prefeitura Regional, que fica 
na região norte da cidade, es-
tarão abertos e funcionando 
normalmente neste sábado 
(6).

O atendimento será reali-
zado das 9h às 13h, nos dois 
locais, mas somente para ser-
viços previamente agendados, 
como está funcionando todos 
os dias.

O Poupatempo fica na Rua 
Antônio do Godoy e a Prefei-

tura Regional fica dentro da 
sede do Shopping Norte, na 
Avenida Alfredo Antônio de 
Oliveira.

A Para evitar as aglomera-
ções a Prefeitura ampliou os 
serviços oferecidos de ma-
neira digital, contando com 
mais de 60 procedimentos 
que podem ser feitos on-line 
através do site www.riopreto.
sp.gov.br. Os agendamentos 
também podem ser feitos 
neste site ou pelo telefone 
(17)3202-7749

Já que no diz respeito ao 
Estado, são mais de 120 
procedimentos prestados de 
maneira remota, ou seja, 
on-line. O endereço do portal 
neste caso é www.poupatem-
po.sp.gov.br

Da REPORTAGEM 

VOLTANDO

Executivo quer estreitar 
relações com a Câmara

O empenho do governo 
para garantir o controle das 
Comissões Permanentes da 
Câmara escancarou de vez o 
afastamento entre o prefeito 
Edinho Araújo (MDB) e o pre-
sidente do legislativo, Pedro 
Roberto (Patriota).

Horas antes da sessão, que 
foi realizada na última quinta-
-feira (04), o prefeito conver-
sou reservadamente ao pé do 
ouvido com Pedro por cerca de 
20 minutos, entre os assuntos 
a harmonia entre os poderes, 
ou segundo interlocutores a 
“harmonia com as propostas 
do Governo”.

O encontro ocorreu duran-
te a recepção da secretária 
estadual de Desenvolvimento 
Econômico, Patricia Ellen, no 
Parque Tecnológico, tecnica-
mente seria um debate promo-
vido pelo Comitê de Retomada 
Econômica de Rio Preto, então 
o convite para participação 
do presidente do legislativo, 
mas segundo integrantes do 
próprio governo, as palavras do 
vice-prefeito Orlando Bolçone 
(DEM) seriam uma tentativa de 
aproximação com Pedro.

“Vou pinçar uma pala-
vra do prefeito para falar de 
união, e nós que estudamos 
desenvolvimento sustentável 
sabemos da importância da 
união, inclusive nos campos 
políticos, então vemos aqui 

nossos representantes e vemos 
o presidente da Câmara Munici-
pal sentado aqui junto conosco 
nessa nossa reunião”, afirmou 
Bolçone que carinhosamente 
afagava o braço de Pedro du-
rante sua fala.

Questionado sobre o racha 
vivenciado no legislativo no 
início do atual mandato Edi-
nho afirmou que trabalha pela 
harmonia com o presidente 
do legislativo. “Eu tenho uma 
preocupação com a harmonia 
dos poderes, eu sempre bus-
quei isso, harmonia na eleição, 
harmonia na composição da 
Câmara, agora é um poder 
coletivo que eu recomendo 
sempre o dialogo”, afirmou o 
prefeito.

Pedro Roberto concorda 
que a relação entre Executivo e 
Legislativo deve ser harmônica, 
lembrando que são poderes 
independentes, mas que pre-
cisam analisar aquilo que é 
melhor para a cidade. “Nós es-
perávamos que essa harmonia 
fosse estendida para a escolha 
das Comissões Permanentes, 
mas como alguns vereadores 
não foram contemplados isso 
quebra um pouquinho essa har-
monia, a impressão que tenho é 
que o governo talvez queira har-
monia, mas parte da Câmara 
não esta contribuindo, espero 
que isso mude em breve, para 
que possamos estar caminhan-
do e fazendo grandes debates 
aqui na casa”, destacou.

Thiago PASSOS 
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Secretaria da Mulher se 
reúne com Conselho Afro

Nesta sexta-feira (5), a Se-
cretária de Defesa e Direitos da 
Mulher, Pessoa com Deficiência, 
Raça e Etnia, Maria Cristina 
Godoi, se reuniu com represen-
tantes do Conselho Afro de Rio 
Preto para idealizar a criação do 
Departamento da Igualdade Ra-
cial, que visa incluir funcionários 
da secretaria para atender e as-
sessorar as pessoas que sofrem 
injúria racial, preconceito, dentre 
outras situações adversas.

Além disso, o objetivo é 
melhorar a classificação de Rio 
Preto dentro do Sinapir (Sistema 
Nacional de Promoção da Igual-
dade Racial), subindo de C para 
A e passando a ter uma equipe 
com psicólogo e assistente 
social para acompanhar essas 
pessoas que se deparam com 
discriminações.

Durante a reunião foi tra-
tado também sobre a criação 
de um fundo municipal ligado 
ao Conselho Afro, para que o 

mesmo execute planos a fim de 
arrecadar verbas e poder fazer 
ações diretas, não dependendo 
da Secretaria, já que o Conse-
lho não recebe nenhuma verba 
pública.

Além  de Maria Cristina, parti-
ciparam da reunião o presidente 
do Conselho Afro Darok Viana; a 
conselheira Amena Cury; a chefe 
de gabinete Marcia Toneli; e os  
assessores Igor Gonçalves e 
Rodrigo Silva (este responsável 
pela Promoção da Igualdade 
Racial na pasta).

LGBTQIA+ -  Em relação à 
criação do Conselho Municipal 
dos Direitos de Diversidade 
Sexual e de Gênero, que se 
encontra arquivado na Câmara, 
a assessoria da pasta informou 
que a Secretária Maria Cristina 
já se reuniu com o Gabinete do 
Prefeito e estão analisando a 
reapresentação do Projeto de 
Lei que visa a criação deste con-
selho. Se limitou a dizer que “a 
tendência é que ele (Projeto de 
Lei) seja reapresentado”.

Andressa ZAFALON

PLANEJAMENTO
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Policiais Militares  durante 
patrulhamento de rotina pelo 
bairro João Paulo II na Rua 
Rosa Generosa Pinheiro visu-
alizaram um homem de 25 
anos em atitude suspeita, en-
tregando algo para um veículo 
Renault prata.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência,  o mo-
torista do veículo ao perceber a 
presença da viatura fugiu com 
o veículo e não foi possível 
anotar a placa.

O carpinteiro tentou fugir 
porém foi contido pela PM, e 
em revista pessoal foi loca-
lizado com ele  em uma das 
meias que usava, seis trouxi-
nhas contendo cinco pedras 
de crack totalizando 30 pedras 
da droga.

Dentro da cueca, a PM 
ainda localizou mais cinco 
invólucros com seis trouxinhas 
com cinco pedras cada, totali-
zando 150 pedras de crack . Ao 
todo 180 pedras de crack que 
pesaram aproximadamente 
30,06 gramas.

Questionado pelos policiais, 
o carpinteiro confessou que 
traficava e estava comerciali-
zando no local para sustentar 
o vício. O homem foi encami-
nhado a Central de Flagrantes 
com uso de algemas por receio 
de fuga.

No plantão, o homem rela-
tou que não se recordava do 
telefone da família nem e-mail, 
reclamou do atendimento da 
Polícia Civil, disse que não 
falaria nada e nem assinaria 
nenhum documento por não 
concordar com a prisão e de-
sejava falar com advogado pri-
meiro. A droga foi apreendida 
para exame de perícia.

Os objetos que estavam 
com o carpinteiro, como re-
lógio de pulso, par de luvas 
própria de motoqueiro, boné 
também foram apreendidos. 
Ele permaneceu preso e  ficará 
a disposição da justiça. O caso 
foi registrado na Central de 
Flagrantes como drogas sem 
autorização ou desacordo.

Carpinteiro é 
preso com 180 

pedras de crack
Janaína PEREIRA 

OSMAR DIAS, natural de São José do 
Rio Preto/SP ,faleceu aos 68 anos de idade. 
Era casado com a Sra. Marilda de Oliveira 
Dias e deixa os fi lhos Eliane e Elaine. Foi 
sepultado no dia 05/02/2021 às 10:00, 
saindo seu féretro do velório do Jardim da 
Paz para cemitério Parque Jardim da Paz.

WILSON FRANCISCO MAXIMIANO, 
natural de Tanabi/SP ,faleceu aos 69 anos 
de idade. Era divorciado e deixa os fi lhos 
Luccas Augusto e Thiago Francisco. Foi 
sepultado no dia 05/02/2021 às 14:00, 
saindo seu féretro do velório de Tanabi para 
cemitério municipal de Tanabi.

CLEUSA BARBOSA FAVARO, natural de 
São José do Rio Preto/SP ,faleceu aos 65 
anos de idade. Era casada com o Sr. Jadir 
Aparecido Favaro e deixa os fi lhos Grasiela 
Cristina e Daniela Carolina. Foi sepultada 
no dia 05/02/2021 às 13:00, saindo seu 
féretro do velório da Capela do Prever para 
o cemitério São João Batista.

ANTONIO FRABIO, natural de Aurifl ama/
SP ,faleceu aos 65 anos de idade. Era divor-
ciado e deixa os fi lhos Lucilene Mara Frabio. 
Foi sepultado no dia 05/02/2021 às 13:00, 
saindo seu féretro do velório da Ercília para 
cemitério São João Batista.

PLINIO RODRIGUES, natural de Do-
brada/SP ,faleceu aos 82 anos de idade. 
Era casado com a Sra. Aparecida Piatezi 
Rodrigues e deixa os fi lhos Clóvis e Cláudia 
Renata. Foi sepultado no dia 05/02/2021 às 
14:30, saindo seu féretro do velório da Vila 
Toninho para cemitério São João Batista.

ADELIA JESUINA LIANI MARQUES, 
natural de São José do Rio Preto/SP ,faleceu 
aos 55 anos de idade. Era casada com o Sr. 
Delcídio Teodorico Marques. Foi sepultada 
no dia 05/02/2021 às 15:00, saindo seu 
féretro do velório da Capela do Prever para 
cemitério São João Batista.

JUVENAL PEDRO DA SILVA, natural 
de Jati/CE ,faleceu aos 74 anos de idade. 
Era casado com a Sra. Maria Aparecida 
Barbosa e deixa os fi lhos Gilberto, Aldelice, 
Gilmar, Valdir e Cristina. Foi sepultada no dia 
05/02/2021 às 17:00, saindo seu féretro do 
velório da Capela do Prever para cemitério 
São João Batista.

ALMERINDA MARIA DE JESUS LIMA, 
natural de Itapetinga/BA ,faleceu aos 81 
anos de idade. Era viúva do Sr. Oraciano 
Rodrigues Lima e deixa os fi lhos Rosalia 
Lima, Gilmar Rodrigues, Izabel Rodrigues, 
Ofelândio Rodrigues, Maria da Glória, Au-
denicia Rodrigues, Audenicio Rodrigues, 
Aunicio Rodrigues e Pedro Silvino. Foi se-
pultada no dia 05/02/2021 às 15:30, saindo 
seu féretro do velório da Capela do Prever 
para cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS
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Bandidos furtam mais de 
300 quilos de carnes e 
produtos de mercado

Um comerciante de 45 anos 
registrou boletim de ocorrência 
após ter seu supermercado 
invadido por bandidos. Segun-
do informações do documento 
policial, o caso aconteceu na 
madrugada do dia 29 de janeiro 
por volta da 1h da manhã, mas 
o comerciante só notificou a 
polícia nesta quinta-feira (4) por 
volta das 8h.

O mercado fica na Rua Do-
rindo Masson no bairro Fraterni-
dade I em Rio Preto e o comer-
ciante Nilton Júnior Ruvieri disse 
aos policiais que os bandidos 
arrombaram o alambrado e inva-
diram o depósito do local, onde 
estavam diversas mercadorias e 
a câmara fria.

O comerciante informou 
que os assaltantes levaram 43 
botijões de gás sendo cheios 
e vasilhames, além de 200 
quilos de carnes, 30 quilos de 
mortadela Marba, 30 quilos de 
bacon, 20 quilos de coxinha da 
asa, dois fardos de papel higiê-
nico, seis fardos de refrigerante 
Coca-cola de dois litros, mais 12 
fardos de refrigerante Cotuba de 
dois litros, seis fardos de refri-
gerante Pepsi de dois litros, três 
caixas de extrato de tomate, 12 
caixas de cerveja Skol em lata, 
20 quilos de linguiça toscana e 
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Câmeras gravaram a ação dos bandidos dentro do mercado; material será entregue à polícia

cinco quilos de bacon fatiado.
O proprietário do local relatou 

que toda ação dos bandidos foi 
capturada pelas câmeras de 
segurança da loja, que ocorreu 
da meia noite até 2h da manhã. 
“Só percebemos o furto quando 
meu funcionário chegou as 5h 
da manhã no dia seguinte para 
trabalhar e vimos nas câmeras”, 
disse.

Nilton disse que o prejuízo 
já foi calculado e chega em 
torno de R$15 mil reais. Ainda 
segundo o comerciante, nas 
imagens é possível ver a viatura 
da Guarda Civil Municipal (GCM) 
no bairro com giroflex ligado 
mas não abordou ninguém e foi 
embora.

A Guarda Civil Municipal e 
em se manifestou através de 
nota. “A GCM realiza patrulha-
mento pelo bairro citado, mas 
não constatou nenhuma irregu-
laridade”, diz um dos trechos.

A nota diz ainda: “Como 
mostra as imagens, a viatura 
não passou na frente do esta-
belecimento, mas na rua lateral, 
impossibilitando que os agentes 
visualizassem a ação dos crimi-
nosos”.

Os assaltantes ainda não fo-
ram localizados e o comerciante 
irá entregar as imagens no Dis-
trito Policial da área. O caso foi 
registrado como furto qualificado 
e será investigado.

Incêndio destrói fábrica de móveis no São Francisco
Um marceneiro de 59 anos 

registrou boletim de ocorrên-
cia após um incêndio em seu 
estabelecimento comercial, 
uma fábrica de móveis na 
Rua Otaviano Fava no bairro 
São Francisco, em Rio Preto, 
na madrugada desta quinta-
-feira (4) por  volta da 0h40.
Gilberto Aparecido Ferreira 
disse aos policiais que é 

dono de um galpão onde 
fabrica móveis planejados e 
também tem seu domicílio no 
local. Segundo ele, teve um 
incêndio de causa ignorada. O 
empresário conta que o Corpo 
de Bombeiros foi acionado e 
conseguiu apagar o fogo e re-
alizando o serviço de rescaldo.
Ele recebeu orientação da 
Polícia Militar para registrar o 
boletim de ocorrência e ainda 
solicitando medidas cabíveis 

para esclarecimento do fato e 
apuração da causa do incêndio.
“Eu trabalho há 40 anos 
no ramo, neste local estava 
há 13 anos. Meu prejuízo 
foi de R$30 mil a R$40 mil 
entre máquinas, material e 
móveis prontos que foram 
perdidos,” lamenta Gilberto.
O caso foi registrado na Cen-
tral de Flagrantes e a polícia 
vai investigar as causas do 
incêndio.

Janaína PEREIRA 
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Dentista tem casa furtada e 
ladrões levam joias e mais 

de R$ 2 mil em dinheiro

Um dentista de 30 anos 
registrou boletim de ocorrência 
após ter sua residência furtada 
no Jardim Estrela em Rio Preto. 
O  caso aconteceu nesta quinta-
-feira (4), na Rua Zulmiro Braga.

A vítima disse a polícia que 
mora com sua família e saíram 
para trabalhar pela manhã e 
retornaram somente no final do 
dia quando perceberam uma luz 
da área dos fundos acesa.

Ao entrar no imóvel o den-
tista contou que uma porta 
do fundo estava aberta e que 
o bandido tinha levado uma 
bandeja de prata que era de 
sua avó e quatro taças de cris-
tal. Percebeu também que foi 
furtado do guarda-roupas de 

dentro de uma pequena bolsa 
R$2.500 em espécie e R$ 400 
em moedas que estavam guar-
dadas parte em uma caixa e o 
restante em uma embalagem de 
bolinhas de tênis. Além de joias 
que estavam em um mostruá-
rio, deixando para trás apenas 
semi-joias e bijuterias.

Ainda segundo a vítima, o 
bandido revirou vários cômodos 
da casa, comeu queijo e ao 
fugir deixou um fone de ouvido 
no chão, papel amassado e um 
pedaço do queijo que não era 
da vítima.

Foi elaborado o boletim de 
ocorrência na Central de Fla-
grantes como furto qualificado 
e a polícia vai investigar o caso. 
Até o momento ninguém foi 
preso.
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Caso foi apresentado á Central de Flagrantes mas ninguém 
foi preso

Imóvel da Santa Casa tem fios 
furtados; acusado é preso

Um homem de 39 anos 
foi preso por volta das 21h 
desta quinta-feira (4) no bairro 
Boa Vista por furto. Segundo 
informações do boletim de 
ocorrência,  policiais militares 
foram acionados via Copom 
para atender uma ocorrência 
de furto na Rua Capitão José 
Verdi e deslocaram-se ao en-
dereço.

Ao chegarem ao local, viram 
um homem em posse de uma 
faca em cima de um muro de 
uma residência, ao perceber a 
presença da polícia ele tentou 
fugir mas acabou caindo.

Em revista pessoal, com o 
homem foi encontrado uma 
mochila preta contendo dois 
rolos de fios de cobre rígidos 
cortados. Foi constatado após 
vistoriar o local que os fios 

de energia do poste que liga a 
energia elétrica entre o forneci-
mento público e o imóvel foram 
cortados.

Ainda de acordo com o bo-
letim, no quintal do imóvel foi 
encontrado uma faca de lâmina 
lisa de aproximadamente 17,5  
centímetros. Questionado pela 
polícia o homem declarou que 
furtou os fios do local utilizando 
a faca e que iria vendê-los. O 
homem relatou ainda que o 
muro do imóvel tem cerca de 
três metros,  sendo necessário 
a escalada para entrar no local.

Ainda segundo o registro 
policial, em contato com funcio-
nários do Hospital Santa Casa, 
que é proprietária do imóvel  foi 
acionado um segurança de 34 
anos  que compareceu ao local, 
informando que a propriedade 
era do hospital e reconhecendo  
os fios furtados como sendo da 

Janaína PEREIRA propriedade.
Procurado por telefone, o 

segurança disse que não queria 
falar sobre o ocorrido. A ad-
ministração do Hospital Santa 
Casa também foi procurada para 
comentar o assunto, mas até o 
momento não tivemos retorno.

O homem foi encaminhado a 
Unidade de Pronto Atendimen-
to – UPA da Vila Toninho para 
passar por atendimento médico 
devido a queda e em seguida foi 
medicado e liberado.

Em seguida foi levado até  
a carceragem da Delegacia 
Seccional de Polícia e ao ser 
interrogado preferiu permanecer 
calado, ficou preso a disposição 
da justiça para audiência de 
custódia.

O segurança representando 
o Hospital Santa Casa prestou 
depoimento e recebeu de volta 
os fios recuperados.

BR 163
PRF faz nova ação de orientação a ciclistas

A PRF - Polícia Rodoviária 
Federal - realizou mais uma 
edição do evento educativo 
Pedal Legal na noite desta 
quinta-feira (04), na Base 
Operacional da PRF em São 
José do Rio Preto.

Segundo a PRF, o objetivo 
do evento é apresentar orien-
tações de segurança para 
ciclismo em rodovias, e envol-
veu atletas de alto rendimento 
e amadores. Também foram 
apresentadas no evento, orien-
tações de como transportar a 
bicicleta em suportes na tra-

seira do veículo, sem infringir a 
regulamentação do CONTRAN.

Ainda de acordo com a 
Polícia Rodoviária Federal, 
nesta edição participaram 20 
ciclistas de Rio Preto, que 
além das orientações também 
receberam de presente coletes 
refletivos com o logo da cam-

panha “Compartilhe a Rodo-
via”, produzidos e distribuídos 
pela Concessionária Triunfo 
Transbrasiliana. A operação Pe-
dal Legal será realizada outras 
vezes futuramente segundo a 
PRF, fazendo parte do conjunto 
de ações educativas da Opera-
ção Rodovida.

Janaína PEREIRA 

Divulgação
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Cervicalgia ou "dor na nuca"
Dor cervical é a condição, que costuma afastar boa parte das 

pessoas de suas atividades rotineiras, não representa uma doença 
em si e está relacionada, principalmente, à má postura, estresse 
e sedentarismo.  

A dor cervical é complexa e possui inúmeras causas, pois a região 
é relacionada com muitos músculos. 

Principais sintomas :
Espasmos musculares nas regiões cervical e supraescapulares.
Diminuição da amplitude de movimento de rotação, lateralização 

e flexo-extensão da coluna cervical.
Dor que começa na nuca e se irradia para região supraescapular, 

interescapular e couro cabeludo.
Sensação de peso nos ombros e parte alta das costas. Às vezes, 

acompanhada de ardência.
Formigamento para ombros e braços.
Cefaleia (dor de cabeça ) 
Ao realizar rotação, sente como se existisse areia entre as vér-

tebras (crepitação).
Fraqueza no ombro e braço, relatando dificuldade de segurar um 

copo com água ou livro.
sensação de “areia” entre as vértebras ao fazer determinados 

movimentos.
Principais causas :
* fraqueza dos músculos extensores e flexores cervicais;
* desequilíbrio entre o torque de ação entre esses músculos;
* hiperatividade da musculatura flexora do pescoço;
* alterações da postura da coluna vertebral como um todo;
* disfunções nas articulações intervertebrais cervicais;
* questões ligadas à ATM;
* alterações posturais ligadas à cabeça (como trabalhar com a 

tela do computador muito alta ou muito baixa);
* retificação da coluna cervical;
* formação de osteófitos;
* hérnias de disco;
* estresse, ansiedade e tensão;
* lesões e acidentes;
* movimentos repetitivos.
Alem desses casos , a dor também pode estar ligada a doenças 

crônicas, como é o caso da artrite, artrose , osteoartrite .
Como a fisioterapia pode ajudar no tratamento da cervicalgia?
O tratamento deverá ser de médio a longo prazo. Veja alguns 

tratamentos : 
1. Eletroterapia
Usado na fase aguda, buscando aliviar a dor e melhorar o ga-

nho de flexibilidade. O TENS pode ser usado tanto na musculatura 
diretamente relacionada à cervical, como em outras que podem ter 
relação com o problema, como a musculatura da ATM.

2. Terapias manuais
As técnicas que podem ser usadas são diversas como Maitland, 

Thrust, liberação miofascial , manipulação articular, mobilização 
articular, mobilização neural, entre outras.

Os  benefícios do uso das terapias manuais são: alívio da dor, 
ganho de amplitude de movimento, restauração da biomecânica 
articular, entre outros.

3. Cinesioterapia
Os exercícios terapêuticos  devem ser ser baseados em alonga-

mentos, visando aumentar a mobilidade da região, restaurar e manter 
a força muscular, aumentar a resistência à fadiga ,relaxamento e a 
coordenação motora.

4. Acupuntura
Um estudo realizado em parceria entre a Associação Brasileira 

de Medicina Física e Reabilitação e a Sociedade Brasileira de Orto-
pedia e Traumatologia mostrou que a acupuntura clássica aplicada 
durante 30 minutos, em 5 sessões por 3 semanas, ajuda a reduzir 
a dor relacionada ao movimento cervical .

Para isso, é necessária a aplicação nos pontos: SI14, GB20, 
SI3, UB10, UB20, LV3, GB34 e TE5, e a associação a pontos de 
acupuntura auricular. O estudo também mostrou que a associação 
da acupuntura com o tratamento usual é superior ao tratamento 
usual isolado e com efeito de duração de até 3 meses.

A acupuntura pode ser clássica ou associada à eletroacupuntura 
e acupressura auricular.

5. Orientações posturais
A cervicalgia, muitas vezes, depende de uma mudança de hábitos: 
* mudar de postura na hora de dormir, preferindo ficar de barriga 

para cima e utilizando um travesseiro de altura ideal para apoiar 
a curvatura natural da cervical, ou ainda dormir de lado com um 
travesseiro entre as pernas;

* evitar ler na cama apoiado por travesseiros, se possível preferir 
ficar sentado com as costas apoiadas e o livro no colo sobre uma 
almofada;

* evitar ficar com pescoço curvado para cima ou para baixo, 
ao usar o computador, ajustando a altura da tela e de tempos em 
tempos realizar movimentos de rotação;

* não prender o telefone entre a cabeça e o ombro;
* regular corretamente o encosto do carro;
* evitar carregar excesso de peso em bolsas e mochilas.
Cuide-se e saiba que muitos problemas osteomusculares podem 

ser prevenidos através de equilíbrio nas atividades físicas .
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 @espacoa-
naJoaosaude

saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO

PANDEMIA

O Complexo Funfarme, 
que abrange o Hospital de 
Base e o Hospital da Criança 
e Maternidade, registrou 498 
internações de pacientes com 
Covid-19 durante o mês de 
janeiro em 2021. O número é 
o terceiro maior desde o início 
da pandemia, ficando atrás de 
julho (570) e agosto (568), 
período do pico de casos.

Atualmente o HB conta 
com 163 pacientes internados, 
sendo 81 em enfermaria e 82 
na UTI.  Nas últimas 24 horas 
foram registradas 13 altas 
hospitalares e três óbitos. No 
HCM não há nenhuma criança 
internada com Covid-19 nesta 
sexta-feira (5).  Até o dia 4, 
a Funfarme contabiliza 53 
novas internações no mês de 
fevereiro.

Desde o início da pan-
demia, já foram realizados 
3.417 atendimentos, com 
2.490 altas e 769 óbitos. As 
cidades com mais atendimen-
tos são: Rio Preto (1.101), 
Mirassol (301), José Bonifácio 
(147), Guapiaçu (133) e Tana-

HB tem em janeiro o 3º 
mês com mais caso de 
internações por Covid

bi (125).
Internações - Durante a 

live desta sexta-feira (5), a Se-
cretaria de Saúde de Rio Preto 
informou que a cidade contabi-
liza atualmente 228 pacientes 
internados com síndrome res-
piratória aguda grave (SRAG), 
sendo 79 em UTI e 149 em 
enfermaria. Dentre os casos 
já confirmados com Covid-19 
são 132 internações, com 62 
em UTI e 72 em enfermaria. A 
taxa de ocupação de UTIs é de 
59% no município.

“Nós estamos vendo o con-
trário do que vimos em janeiro, 
com uma queda de interna-
ções. Estávamos na dúvida se 
seria uma segunda onda ou 
consequência das festas de 
fim de ano. Neste momento 
posso afirmar que não estamos 
na segunda onda, foi um pico 
por causa do fim de ano, pois 
caso o contrário, não teríamos 
essa diminuição. A taxa de 
ocupação não se deve apenas 
a abertura de leitos, mas tam-
bém a redução de internações. 
Isso prova que aglomeração é 
a principal causa do aumento 
de casos”, afirmou o secretário 
de saúde Aldenis Borim.

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

Em janeiro, HB registrou o terceiro maior número de 
internações desde o início da pandemia

Divulgação

Saúde registra mais 201 novos casos e 4 mortes
A Secretaria de Saúde de 

Rio Preto atualizou durante a 
live desta sexta-feira (5) os 
casos de Covid-19 no muni-
cípio. Foram 201 novos casos 
confirmados, sendo 182 por 
exame PCR (infecção recen-
te) e 19 por teste sorológico 
(infecção antiga). Com isso, 
a cidade chegou a marca de 

42.744 casos, sendo 3.437 
em profissionais da saúde.

O município também con-
tabilizou mais quatro óbitos, 
totalizando 1.071 mortes des-
de o início da pandemia. A 
taxa de letalidade é de 2,5%. 
Considerando apenas os dados 
de 2021, são 7.981 casos 
confirmados e 149 óbitos.

Nas últimas 24 horas, fo-
ram contabilizados mais 231 

recuperados da doença, che-
gando a marca de 38.982 
curados, o equivalente a 91,1% 
dos casos. Rio Preto já atendeu 
169.032 pacientes com sin-
tomas gripais, com 148.554 
testes realizados. Vale ressaltar 
que os exames coletados no 
inquérito sorológico não foram 
inseridos e deverão ser com-
putados após a conclusão do 
estudo.

“No meio de janeiro estáva-
mos com uma média de 300 
casos por dias, mas desde o 
dia 9 essa queda vem sendo 
bastante acentuada, chegando 
a 144 neste dia 4. Estamos há 
20 dias tendo uma queda de 
casos, no entanto a circulação 
do vírus continua e devemos 
manter os cuidados”, afirmou 
a gerente da vigilância epide-
miológica Andreia Negri.

Vinicius LIMA  

Vacinação para idosos acima dos 
90 anos terá drive-thru no Recinto

Começa na próxima se-
gunda-feira (8) nova etapa da 
campanha de vacinação con-
tra a Covid-19. Nesta data, os 
idosos com 90 anos ou mais 
começam a receber a primeira 
dose da vacina. Em Rio Preto, 
esse público poderá ser imu-
nizado nas salas de vacina 
do município e também no 
Recinto de Exposições, onde 
a Secretaria de Saúde orga-
nizou o sistema de drive-thru. 
Nesse local, a vacinação será 
de segunda a sexta-feira, das 
9h às 17h.

Nas unidades de saúde, o 
horário para vacinação será de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 14h. Não haverá vacinação 
nas unidades Jardim Gabriela, 
Santo Antonio, Vila Toninho e 
São Francisco. As salas de va-
cina das unidades respiratórias 
(Anchieta, Caic, Solo Sagrado, 
Vila Mayor) e da UBS São De-
ocleciano foram transferidas 
para escolas e vão funcionar 
no mesmo horário de vacina-
ção das unidades. Para con-
sultar os locais de vacinação, 
basta acessar www.riopreto.
sp.gov.br/mapavacinas.

Para receber a dose, o ido-
so deve apresentar documento 
de identidade que comprove 
a idade, CPF ou número do 
Cartão Nacional de Saúde.

No caso dos idosos aca-
mados com 90 anos ou mais, 
a equipe de imunização das 
Unidades de Saúde em parce-
ria com o Serviço de Atenção 
Domiciliar (SAD) iniciou a va-
cinação na residência do idoso 
nesta sexta-feira (5) e continua 
na próxima semana.

As primeiras idosas imu-

nizadas foram Zulmira Bertelli 
Panzarini e Sebastiana Pinto 
de Souza, ambas com 96 anos 
e moradoras do distrito de En-
genheiro Schmitt. A família do 
idoso acamado deve preencher 
um cadastro, disponível na 
Página da Secretaria de Saúde 
(www.saude.riopreto.sp.gov.
br). A vacina utilizada para a 
imunização dos idosos é a Co-
ronavac. A estimativa é de que 
1.055 idosos sejam vacinados 
nesta etapa.

Balanço - Até o momento, 
Rio Preto recebeu 17.600 
doses da vacina contra a Co-
vid-19, sendo 7.800 doses da 
Coronavac no dia 20 de janeiro; 
6.900 doses da Oxford/Astra-
Zeneca no dia 26 de janeiro e 
2.900 doses da Coronavac no 
dia 2 de fevereiro.

Foram vacinadas 14.217 
pessoas contra a Covid-19 em 

Da REDAÇÃO  

Rio Preto, sendo: 1.009 idosos 
institucionalizados e 13.208 
trabalhadores da saúde das re-
des pública e privada. Os dados 
referentes ao número de doses 
e imunizados não incluem o 
Hospital de Base.

Vacina Já - Com o objetivo 
de agilizar a vacinação contra a 
Covid-19, o governo do estado 
de São Paulo lançou o Portal 
VacinaJá, no qual o público-alvo 
da campanha pode acessar e 
preencher um pré-cadastro, oti-
mizando desta forma o tempo 
de permanência nos locais de 
imunização. O Portal é: www.
vacinaja.sp.gov.br.

Os dados requisitados são 
nome, CPF, data de nasci-
mento, endereço, CEP, e-mail 
e telefone celular. Após o pre-
enchimento desses dados, 
basta confirmar as informações 
inseridas no formulário e enviar.

Divulgação

Vacinação vai atingir idosos com mais de 90 anos

Um estudo feito por médicos 
do Complexo Funfarme em Rio 
Preto mostrou que a prevalência 
de Covid-19 entre os pacientes 
assintomáticos é muito baixa. Ao 
todo, 107 voluntários participaram 
do experimento que aconteceu no 
mês de outubro do ano passado e 
os índices foram divulgados nesta 
semana.

“Uma das hipóteses é que a 
população com câncer se cuida 
melhor é mais aderente às me-
didas higiênicas contra Covid-19 
em comparação com a população 
geral. Evitar o contágio do novo 
coronavírus é fundamental, pois 
os pacientes com câncer, princi-
palmente aqueles em tratamento 
quimioterápico, tem um risco mais 
alto de desenvolver complicações 
da Covid-19. O nosso estudo, no 
entanto, não prova que a população 
com câncer se cuida melhor, mas 
levanta essa hipótese que precisa 
ser confirmada em estudos poste-
riores”, afirmou médico oncologis-
ta, Daniel Vilarim Araújo.

Os cuidados adotados pelos 
voluntários são os sugeridos pelo 
Ministério da Saúde, como uso de 
máscara, higienização das mãos 
com frequência e evitar contato 
com pessoas fora do círculo fa-
miliar.

Os pacientes voluntários fize-
ram os exames de RT-PCR e, dos 
107, somente um testou positivo 
para a doença, o que totaliza 0,9% 
do total. “Estudos semelhantes fo-
ram conduzidos nos Estados Unidos 
e Canadá. Em ambos os países, 
os resultados ficaram no mesmo 
patamar. Ou seja, o resultado do es-
tudo feito na instituição bate com a 
literatura mundial”, explicou Daniel.

A maioria dos casos analisados 
é de pacientes que se encontram 
com doença metastática, ou seja, 
quando o tumor se dissemina além 
do local onde começou para outras 
partes do corpo. A maioria dos 
testados passava - ou ainda passa 
por tratamento de quimioterapia.

Estudo mostra 
importância da 
higienização

Da REDAÇÃO
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O QUE VOCÊ TEM, TODO MUNDO PODE TER....MAS O QUE 
VOCÊ É...NINGUÉM PODE SER. Sorria, beba muita água e 

seja feliz!
REGINA MODESTI Hang, 

mãe do empresário Luciano 
Hang, dono das lojas Ha-
van, faleceu na quinta-feira. 
Mais uma vítima da Covid-19. 
Gente, muito cuidado. Use 
máscara!   

AS DIRETORIAS da Fun-
farme e do Hospital de Base 
de Rio Preto apresentaram na 
quinta-feira, o HB Onco, novo 
centro de Oncologia – espe-
cialidade médica responsável 
pelo tratamento do câncer – do 
hospital.  

FÁTIMA CRUZ, colunista 
social, reuniu amigos íntimos 
na tarde ontem, para come-
morar mais um aniversário no 
Mussi Café Bar, na Redentora, 
do fotógrafo Arnaldinho Mussi.

BOM PARA RIO Preto. O 
Banco Santander inaugurou 
em nossa cidade a primeira 
Regional Agro no Interior de 
São Paulo. A agência locali-
zada na rua Delegado Pinto 
de Toledo vai atender nove 
regiões paulistas, num total de 
460 cidades.

O EMPRESÁRIO Hamilton 
Ferreira, Dr. Juvêncio Gomes 
Garcia e o famoso jogador 
português Cristiano Ronaldo 
foram os aniversariantes de 
ontem.

NESTE SÁBADO, o Mi-
rassol (Leão), disputa a fi nal 
da Série D do Campeonato 
Brasileiro, contra o Floresta, 
do Ceará, a partir das 16 
horas, no Estádio José Maria 
de Campos Maia, na vizinha 
Mirassol. Um empate basta ao 
time de Eduardo Baptista para 
que o torcedor volte a gritar “é 
campeão”, depois de 24 anos.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Contratando
A empresária Selma Nunes Mir, 
diretora da loja MIRNUS está 
contratando costureira com 
prática máquina reta, fechadura 
e elastiqueira. Mais detalhes 
entrar em contato com Selma 
pelo celular (17) 99649-7080.

Comemoração
Julieta Mussi Passolongo 
preferiu comemorar a data 
do seu aniversário ontem, só 
com o marido o empresário 
Gilberto Passolongo, filhos 
Caroline e Christian, curtindo 
à cidade de Caxias do Sul, 
com passeio turístico no 
famoso Trem Maria Fumaça, 
com direito à bolo e parabéns 
pra você. Eles chegaram em 
Porto Alegre na quinta-feira e, 
retornam na próxima quarta-
feira.

“Red  Velvet” 
Um no vo  c on só r c i o  f o i 
foramado por seis elegantes 
socialites: Neide Guareschi, 
Márcia Basílio, Cláudia Estrella, 
Mi r thes Borges,  Solange 
Rgério e Adalcíria. O nome 
escolhido foi “RED VELVET”. 
As integrantes desse consórcio 
prometem novidades, após a 
vacinação devido à Covid-19. 
Po r  enquan to  e s t ão  se 
comunicando via WhatsApp 
esperando o dia para poderem 
se reunir e desfrutar do lado 
bom da vida! Tapete vermelho 
para esse grupo especial!

DiáriodoBob
Questão de ordem. A fé é a mola que impulsiona a vida 

social. Por mais que seja amortecida por crises intermitentes 
– sanitária, econômica, política – a fé tem a capacidade de re-
nascer e fortalecer os ânimos. O povo brasileiro-rio-pretense 
padece de uma grande crise de fé. Futricas, apropriação do bem 
público, conluios, emboscadas, traições, maquinações são alguns 
dos ingredientes que entram nesse caldeirão da fé. É evidente 
que a auto-estima do brasileiro está em baixa. Uma questão de 
ausência de fé no amanhã. Quem será o novo Messias??? 
Que fique bem claro! O Brasil vacinou 600 mil pessoas em 
uma semana, que precisarão da segunda dose daqui a algum 
tempo. Podemos considerar, então 300 mil doses por semana 
ou 43 doses por dia. Para vacinar 150 milhões de pessoas 
seriam necessários 3.480 dias sem interrupção de fornecimen-
to de vacinas. Nesse ritmo, serão necessários nove anos para 
vacinar 70% da população. Vacinando um milhão de pessoas 
por dia, precisaríamos de 30 dias para vacinar 150 milhões de 
pessoas, contando com estoque regular de agulhas, seringas 
e imunizantes. Ou seja: demoraríamos anos para vacinar os 
brasileiros. Será que vamos precisar ir pra rua protestar? Posso 
perguntar?  O Poupatempo da Saúde que a prefeitura de Rio 
Preto mantém como exemplo de atendimento médico no Plaza 
Avenida Shopping não poderia hospedar em um de seus espaços, 
uma unidade específica para realização de testes de COVID 
19? Se o local não for apropriado, que tal em um dos boxes do 
nosso aeroporto? Apenas como curiosidade. O Brasil é o país 
que pior gerenciou a atual pandemia no mundo, o que prova que 
não adiante remediar, o melhor mesmo é prevenir. Causando 
inveja? O vereador Bruno Moura não pichou a parede de seu 
gabinete na Câmara Municipal. Ele as decorou, ornamentando-as 
com arte em grafite. A pergunta que fica é quem pagou por isso 
e quem pagará quando for para removê-la. Bruno, dentro da 
sua clássica modéstia, humildade, despojamento e singeleza, 
certamente saberá responder. Saudade ou revolta? O decano 
Caio Urbinatti, que já foi presidente da Câmara por 2 vezes, tem 
se revelado Bolsoranista irascível. Além de defender o presiden-
te, ataca com voracidade o governador João Doria, o prefeito 
Edinho Araújo e quaisquer de seus apoiadores. Caio, que esta 
afastado da política desde o final da gestão de Valdomiro Lopes, 
para quem exerceu a função de gerente da represa, parece que 
quer voltar à militância partidária para alçar vôos mais altos, mas 
a estratégia não é essa, e ele sabe disso. Afinal, ele não legislou 
o 2º poder público de 1983 a 1996, chegando a presidente da 
edilidade por 2 vezes. Ponto e basta!

Questão de ordem
A fé é a mola que impulsiona 
a vida social. Por mais que 
seja amortecida por crises 
intermitentes – sanitár ia, 
econômica, política – a fé tem 
a capacidade de renascer e 
fortalecer os ânimos. O povo 
brasileiro padece de uma 
grande crise de fé. Futricas, 
apropriação do bem público, 
conluios, emboscadas, traições, 
maquinações são alguns dos 
ingredientes que entram nesse 
caldeirão da fé. É evidente que 
a auto-estima do brasileiro 
está em baixa. Uma questão 
de ausência de fé no amanhã. 
Quem será o novo Messias???

Vai fi car na 
Saudade!
O Buffet Marisa Abud encerrou 
sua atividades na última quinta-
feira, dia 04 de fevereiro, 
após 27 anos de atuação. 
Um espaço que foi muito 
requisitado para eventos, 
casamentos, aniversários, 
formaturas, entre outras 
badalações. Uma pena! Valeu 
Marisa Abud e Família.

Saúde
O arquiteto Daniel Ribeiro é 
responsável pelo projeto da 
nova unidade respiratória do 
HB Saúde. O espaço, que deve 
atender pacientes com sintomas 
leves de síndromes gripais - sem 
agendamento, é chancelado 
pelo escritório do arquiteto 
que projetou em curto prazo 
o espaço, mas com foco total 
no auxílio à população e no 
combate à pandemia do novo 
coronavírus.
Novidade
Presente nos salões de beleza 
voltados ao público AA, A e B+, 
a Truss, marca de cosméticos 
cap i la res  da  empresár ia 
Manuella Bossa, inova com a 
inauguração do Hair Spa by 
Truss. O projeto contará com 
a expertise da dermatologista 
tricologista Angélica Pimenta, 
que assinará todos os protocolos 
capilares. O primeiro hair spa 
da Truss será inaugurado na 
próxima terça-feira, dia 9, no 
Mário Henrique Salon, com a 
presença Vip confirmada da 
apresentadora e atriz Adriane 
Galisteu. 

A aniversariante desta semana Cláudia Estrella e o 
marido empresário Álvaro Estrella.  Foto: Luizinho 

Bueno

Fique Sabendo...
A Psicóloga Maria Inês Cardoso, Pós graduando em Psicologia do 
Desenvolvimento, apresentou seu projeto Prevenção da Violência 
Doméstica em Famílias e Crianças na Primeira Infância, trabalho 
foi apresentado no 5º Congresso Internacional da Criança e do 
Adolescente o ICCA.  Projeto foi elaborado para a cidade de 
Mirassolândia com o apoio da atual Prefeita Célia Fiamenghi dos 
Santos Matos e do Ex prefeito do Município João Carlos Fernandes.

SPOTlight

(17) 99181-4336

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)

Nova lei de 
falências
Entrou em vigor a nova lei de 
falências. Entre as principais 
mudanças, a nova legislação 
permite que empresas tomem 
financiamentos na fase de 
recuperação judicial, autoriza 
o parcelamento de dívidas 
tributárias Federais e prevê 
a apresentação de plano de 
recuperação por credores.

Matheus 
Morelli, 

torcendo para 
o Palmeiras, 

no Mundial de 
Clubes, contra 

o Triges, do 
México, na 
tarde deste 
domingo no 

Catar



Jornal
São José do Rio Preto, sábado
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DELIBERAÇÃO nº 18 de 05 de fevereiro de 2021 

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 2 (cor LARANJA), e o aumento da taxa de transmissão, bem como as internações no 
município por COVID-19, revoga a Deliberação nº 17, de 22 de janeiro de 2021, e delibera: 

1. Fica alterada a Deliberação nº 16, de 16 de Janeiro de 2021, com a seguinte redação: 

"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.  

  

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

 

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

 

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

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

 

5. PROIBIÇÕES À POPULAÇÃO 

EM LOCAIS PÚBLICOS OU PRIVADOS DE USO COLETIVO:  

5.1. Aglomeração, considerada mais de 3 (três) pessoas reunidas, em áreas coletivas de eventos, 
esportes e lazer em condomínios residenciais, parques, ginásios e outras áreas, públicas ou privadas, 
incluindo festas particulares em chácaras e condomínios.  

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

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.  

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

5.5. Abordagens a outro indivíduo que não respeitem o distanciamento mínimo (1,5 metro). 
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5.6. Circulação sem o uso de máscara de proteção facial com cobertura total do nariz e boca. 

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

 

6. MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA POPULAÇÃO 

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

6.3.1. Para chegar ao local de trabalho; 

6.3.2. Para prestação de serviços autônomos; 

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

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; 

6.10. Evitar sair de casa sem necessidade; 

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

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.  

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.  

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

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); 

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

6.14.3. Secar naturalmente; 

3 

 

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

 

7. MEDIDAS ESPECIFICAS PARA CADA ATIVIDADE NA FASE 2 (LARANJA) 

7.1. As atividades estão identificadas de acordo com a Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE), regulamentada pela Comissão Nacional de Classificação (CONCLA), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 

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

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

  Essencial 

  Não Essencial 

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

 Alto risco 

 Médio risco 

 Baixo risco 

 

8. Lista das atividades e regramento na FASE 2 – COR LARANJA  

R
IS

C
O

 

ES
SE

N
C

IA
LI

D
A

D
E

Funcionamento permitido nos horários habituais.
Permissão de atendimento ao público.

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

F
41
42
43

45.2

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

A
B
C
D
E
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Funcionamento permitido nos horários habituais.
Permissão de atendimento ao público.

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
COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES E PESCADOS - AÇOUGUES E PEIXARIAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE 
INFORMÁTICA

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO

COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, PERFUMARIA E COSMÉTICOS E 
ARTIGOS MÉDICOS, ÓPTICOS E ORTOPÉDICOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE 
ESTIMAÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
 TRANSPORTE FERROVIÁRIO E METROFERROVIÁRIO

4789-0/04

4789-0/05
49.1

47.4

47.51-2 

47.52-1

4761-0/02 

47.7

47.84-9

47.12-1

4721-1/03
47.22-9
47.24-5

4729-6/99

47.3

46.5

46.6

46.7

46.8
46.9

47.11-3

45.4
46.2
46.3

46.44-3 

46.45-1

46.46-0 

45.3

CÓDIGO
IBGE

CONCLA
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Funcionamento permitido nos horários habituais.
Permissão de atendimento ao público.

TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL 
E EM REGIÃO METROPOLITANA
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TÁXI/UBER/APP
TRANSPORTE ESCOLAR
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, 
MUNICIPAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA
TRANSPORTE DUTOVIÁRIO
TRANSPORTE AÉREO (ANAC)
ARMAZENAMENTO E ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES
CORREIO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENTREGA
OUTROS TIPOS DE ALOJAMENTO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS

 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO 
DOMICILIAR
EDIÇÃO E EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO
ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE 
TELEVISÃO
ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE 
TELEVISÃO
DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEO E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO
ATIVIDADES DE RÁDIO E DE TELEVISÃO
TELECOMUNICAÇÕES
ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO
ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS
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

72
75

77.1
78
80

81.1

63
64
65

66

69.12-5
71.2

59.11-1 

59.12-0

59.13-8
60
61
62

52
53

55.9

5620-1/01

5620-1/04

58

49.24-8

4929-9/01

4929-9/02

49.3
49.4
51

49.21-3 

49.22-1 

49.23-0

CÓDIGO
IBGE

CONCLA
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Funcionamento permitido nos horários habituais.
Permissão de atendimento ao público.

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

R
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N
C
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Funcionamento permitido: durante 8 (oito) horas diárias, divididas ao 
longo do dia a critério de cada estabelecimento (entre 6h00min e 
20h00min).
Permissão de atendimento ao público.
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

4729-6/01

47.53-9 

46.49-4 

4713-0/02 
4713-0/04 
4713-0/05
4721-1/04 

47.23-7

45.1

46.1

46.41-9
46.42-7
46.43-5

46.47-8 

96.03-3 
9609-2/07

97
99

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

8299-7/06
84
86

94.91-0

95

96.01-7

81.2
82.2

82.92-0 
8299-7/01
8299-7/02
8299-7/05

CÓDIGO
IBGE

CONCLA
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Funcionamento permitido: durante 8 (oito) horas diárias, divididas ao 
longo do dia a critério de cada estabelecimento (entre 6h00min e 
20h00min).
Permissão de atendimento ao público.
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
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

73
74.1
74.2

59.2
68

69.11-7
69.2
70

71.1

4789-0/99
4929-9/03

4929-9/04 

4929-9/99

49.5 
59.14-6

4789-0/02
4789-0/03
4789-0/06
4789-0/07
4789-0/08
4789-0/09

47.81-4
4782-2/01
4782-2/02 

47.83-1 
47.85-7

4789-0/01

4759-8/01

4759-8/99 

4761-0/01
4761-0/03 

47.62-8
47.63-6

47.54-7

47.55-5
47.56-3

47.57-1

CÓDIGO
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Funcionamento permitido: durante 8 (oito) horas diárias, divididas ao 
longo do dia a critério de cada estabelecimento (entre 6h00min e 
20h00min).
Permissão de atendimento ao público.
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
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO E TECNOLÓGICO
ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO
ENSINO DE ESPORTES
ENSINO DE ARTE E CULTURA
ENSINO DE IDIOMAS
ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS
ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL
ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO E LAZER
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAIS, EMPRESARIAIS E 
PROFISSIONAIS
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS
ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS LIGADAS À CULTURA E À ARTE
ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE
ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS COM A BELEZA
AGÊNCIAS MATRIMONIAIS
 EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE SERVIÇOS PESSOAIS ACIONADAS POR MOEDA
ATIVIDADES DE SAUNA E BANHOS
SERVIÇOS DE TATUAGEM E COLOCAÇÃO DE PIERCING
HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS (PET) 
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
MOTOTÁXI
SHOPPINGS, GALERIAS E CONGÊNERES

9609-2/06
9609-2/08
9609-2/99

94.99-5
96.02-5/01
96.02-5/02
9609-2/02
9609-2/04
9609-2/05

93

94.1

94.2
94.3

94.92-8
94.93-6

85.91-1
85.92-9
85.93-7
85.99

90
91

8299-7/03
8299-7/04 
8299-7/07

8299-7/99

85.4
85.5

77.4 
79

81.3
82.1
82.3

82.91-1

74.9

77.2
77.3
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Funcionamento permitido nos horários habituais.
Permissão de atendimento ao público com consumo de alimentos no 
local durante 8 (oito) horas diárias, divididas ao longo do dia a critério 
de cada estabelecimento (entre 6h00min e 20h00min).
Enquadram-se os estabelecimentos que exercem predominantemente 
estas atividades, ainda que haja comercialização de bebida alcoólica.
Não se enquadram estabelecimentos comumente frequentados para 
"baladas", "happy hours" ou encontro de amigos para consumo de 
drinks, cervejas ou outras bebidas alcoólicas .
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE 
PRODUÇÃO PRÓPRIA
 PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA
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
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Funcionamento permitido: durante 8 (oito) horas diárias, divididas ao 
longo do dia a critério de cada estabelecimento (entre 6h00min e 
20h00min).
Proibido atendimento presencial ao público. 
Enquadram-se os estabelecimentos que exercem predominantemente 
a atividade de bar , ainda que haja oferta de refeições e exerçam 
outras atividades, tais como estabelecimentos comumente 
frequentados para "baladas", happy hours" ou encontro de amigos 
para consumo de drinks, cervejas ou outras bebidas alcoólicas.
BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM 
ENTRETENIMENTO
BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, COM 
ENTRETENIMENTO
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Aulas e atividades presenciais com presença de até 35% dos alunos 
matriculados

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 
ENSINO MÉDIO

5611-2/05

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

85.1
85.2

56.12-1
5620-1/03
5620-1/02

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

5611-2/04

1091-1/02

4721-1/02 
4729-6/02

55.1
5611-2/01
5611-2/03

CÓDIGO
IBGE

CONCLA
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Aulas e atividades presenciais com presença de até 100% dos alunos 
matriculados

EDUCAÇÃO SUPERIOR DOS CURSOS DE MEDICINA, FARMÁCIA, ENFERMAGEM, 
FISIOTERAPIA, ODONTOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, NUTRIÇÃO, 
PSICOLOGIA, OBSTETRÍCIA, GERONTOLOGIA E BIOMEDICINA
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SC

O
 

ES
SE

N
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Aulas e atividades presenciais suspensas

EDUCAÇÃO SUPERIOR EXCETO CURSOS de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, 
odontologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, obstetrícia, 
gerontologia e biomedicina

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

85.3

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

85.3

 

 

8.1. Os estabelecimentos albergados devem cumprir o horário de atendimento ao público definido 
para o estabelecimento albergante, tais como estabelecimentos localizados em shoppings. 

9. O descumprimento do disposto nesta Deliberação e nos protocolos anexos constitui infração 
sanitária, ficando o infrator sujeito às penalidades previstas na Lei Municipal nº 13.509, de 15 de junho de 
2020, Lei Estadual nº 10.083 de 23 de setembro de 1998, Lei Federal nº 6.437 de 20 de agosto de 1977 e 
demais normas pertinentes. 

10. Nas constatações de infração por aglomeração e/ou desrespeito ao distanciamento mínimo entre 
pessoas e/ou desrespeito aos limites de horários definidos, nos estabelecimentos de alimentos com 
consumo no local, a partir da segunda infração, deverá ser imposta penalidade de imediato, no mínimo, com 
interdição parcial temporária da área de consumação, obrigatoriamente: 

10.1. Por 30 (trinta) dias na segunda infração; 

10.2. Por 60 (sessenta) dias na terceira infração; 

10.3. Por 90 (noventa) dias na quarta infração; e, 

10.4. Definitivamente na quinta infração.” 

 

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. 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

COMUNICADO

DECISÃO SOBRE REQUERIMENTO
Protocolo 2020296441 – Pregão Eletrônico 055/2020
Proc. 1548/2020 – Ata 0691/20
Interessado: D.M.P. Equipamentos Ltda
Assunto: Pedido de reequilíbrio de preços
DESPACHO: Após análise do pedido e, tendo em vista o 
Parecer da Procuradoria Geral do Município-PGM, decido 
pelo indeferimento do pedido. O inteiro teor da decisão se 
acha acostada aos autos do processo a disposição dos inte-
ressados na Diretoria de Compras e Contratos. Israel Cestari 
Júnior – Sec. Mun. de Obras
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE 
MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI ME
CONTRATO Nº ATA/0322/20
Considerando que esta Secretaria Municipal de Saúde ao 
consultar por meio eletrônico a CERTIDÃO DE DÉBITOS 
RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS 
dessa empresa, constatou que as mesmas não poderiam ser 
emitidas; Considerando edital do processo licitatório quanto 
à regularidade fi scal do licitante em seu Título VI, item 1.2, 
alínea”c”. Considerando previsão contratual em sua Cláusula 
Sétima, Item 7.3. Fica a contratada supramencionada NOTI-
FICADA a apresentar as CERTIDÕES SUPRAMENCIONA-
DA REGULARIZADAS, nesta Secretaria Municipal de Saúde, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento 
desta, de forma a dar real cumprimento ao processo licitató-
rio, estando a contratada sujeita à aplicação das penalidades 
contratuais que podem, inclusive, culminar na rescisão uni-
lateral do contrato. Concedemos o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis para a empresa em querendo, apresentar o contraditó-
rio, em atendimento aos ditames constitucionais.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE 
MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI ME
NOTA DE EMPENHO Nº 88/2021
Considerando que o pedido de cancelamento da nota de 
empenho 88/2021 está INDEFERIDO. Fica NOTIFICADO 
DERRADEIRAMENTE O REPRESENTANTE LEGAL DA 
EMPRESA SUPRAMENCIONADA, para entregar no prazo 
de 03 (três) dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebi-
mento desta, a totalidade do item constante na Nota de Em-
penho em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabele-
cido implicará na aplicação das penalidades administrativas, 
bem como a suspensão do direito de licitar e contratar com 
esta administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos. Fica 
concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa 
em querendo, apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais.
COMUNICADO
MULTA
CONTRATADA: FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITA-
LARES LTDA ME
NOTA DE EMPENHO Nº 999/2021 
CONTRATADA: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 
LTDA
NOTA DE EMPENHO Nº 675/2021
Considerando a situação atual da pandemia COVID 19, e o 
aumento de casos e os esforços que estão sendo realizados 
para o combate ao coronavírus. Considerando que até o 
momento não foi regularizada a entrega total do empenho 
supramencionado. DECIDO: Com fundamento no Art. 87, 
inciso II da Lei nº 8.666/93, combinado com a cláusula sexta, 
item 6.2, inciso I do contrato, aplico-lhe ao descumprimento 
contratual, multa de 30% (Trinta por cento) do valor referente 
as obrigações contratuais não cumpridas. Em atendimento 
aos ditames constitucionais, fi ca concedido o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para empresa apresentar defesa ou efetivar 
a entrega total do item. SMS ALDENIS BORIM
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FAR-
MACÊUTICOS LTDA
NOTA DE EMPENHO Nº 18570/2020
CONTRATADA: RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE 
COLCHOES LTDA EPP
NOTA DE EMPENHO Nº 1157/2021
CONTRATADA: CONTROLLER COMERCIO E SERVICO 
LTDA
NOTA DE EMPENHO Nº 438/2021
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total do empenho supramencionado, e a exemplar 

instrução do processo administrativo que demonstra terem 
sido concedidas diversas oportunidades à empresa para 
a regularização das obrigações contratuais, com a devida 
observância da ampla defesa e contraditório, demonstrando 
a incapacidade da contratada de executar os termos acorda-
dos. DECIDO: Com fundamento no art. 87, inciso I, da Lei nº 
8.666/93, aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e por se tratar de 
falta grave a reincidência implicará em rescisão contratual 
e penalidades administrativas. Com fundamento no Art. 87, 
inciso II da Lei nº 8.666/93, aplico-lhe ao descumprimento 
contratual, multa de 30% (Trinta por cento) do valor referente 
as obrigações contratuais não cumpridas; Em atendimento 
aos ditames constitucionais, fi ca concedido o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para empresa apresentar defesa ou efeti-
var a entrega total do item. SMS ALDENIS BORIM
EXTRATO 
Termo de Rescisão de Contrato Amigável
Pregão eletronico nº 75-2020 – Ata nº 0368/20
Contratada: Roberta Martins da Silva ME
Nos termos do art. 79, II  da Lei 8.666/93 cc cláus. 5ª da ata 
de registro de preços, fi cam rescindindo em comum acordo a 
ata supramencionada. SMTTS. Amaury Hernandes.
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletronico nº 727/18; Contrato nº PRE/0027/19
Contratada: Cisco Brasil Terceirização de Serviços Eireli
Nos termos do art. 57, II  da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado. SMTTS. Amaury Hernandes.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Chamada Pública nº 04/2019 Contrato nº CHP/0001/20
Contratada: Coop. dos Produtores Rurais de SJRio Preto - 
Cooperiopreto
Nos termos do art. 65, §1º, da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 16,0984% do valor inicial do contrato 
supramencionado. SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior  
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Chamada Pública nº 04/2019 Contrato nº CHP/0001/20
Contratada: Coop. dos Produtores Rurais de SJRio Preto - 
Cooperiopreto
Nos termos do art. 57, II e § 1º da Lei 8.666/93, fi ca pror-
rogado por mais 60 dias, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 540/2020
ATA Nº 0104/21
CONTRATADA: INDUSTRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de material de alvenaria - Valores 
Unitários – Item 02 - R$13,00; Item 05 – R$0,33 – SMEL 
– Fabio Ferreira Dias Marcondes – Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021
CONTRATO: DIL/0004/2021
CONTRATADA: Capi Engenharia Ltda
OBJETO: Empreitada de mão de obra com fornecimento 
de materiais e equipamentos para a execução das obras 
de escoramento de estruturas danifi cadas por incêndio e 
desmonte e demolição de caixa d´água na estação Rodovi-
ária Governador Laudo Natel, sob regime de empreitada por 
preços unitários. Valor total: R$ 843.632,95. SMO Israel C. 
Junior – Prazo de vigência: 180 dias.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 2468/2021
CONTRATO Nº: DPL/0005/21
CONTRATADA: MIGLIORE & PASTORE ENGENHARIA 
LTDA.
OBJETO: Prestação de serviços de elaboração de relatórios, 
planilhas e plano de execução para segurança da Estação 
Rodoviária Governador Laudo Natel – SMO – Israel Cestari 
Júnior - Prazo de vigência: 20 dias. Valor Total: R$24.000,00

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 498/2020 – Processo n.º 
13.875/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de aparelhos 
de ar condicionado e cortinas de ar com instalação para a 
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on 
line com início dia 04/12/2020, sendo adjudicados os itens 
às empresas declaradas vencedoras: P C R DO AMARAL 
& AMARAL LTDA (itens 01, 02 e 06) e PRADO COMÉRCIO 
DE ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EIRELI 
EPP (itens 04 e 05). Itens 03, 07, 08, 09 e 10: Fracassados. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras”. Pregoei-
ra.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
373/2020 – PROCESSO Nº 13.161/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de material 
hospitalar. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 09/02/2021 às 09:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro  – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
03/2021 – PROCESSO Nº 134/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição de material hos-
pitalar para o DADM. Secretaria Municipal de Saúde. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 09/02/2021 às 09:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Adriana Tápparo  – Pregoeira.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 032/2021, PROCESSO 1311/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios 
para atendimento das unidades escolares da rede municipal 
de ensino e eventual compra por demais equipamentos pú-
blicos. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 18/02/2021, 
às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na ínte-
gra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
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interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 034/2021, PROCESSO 1355/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de luvas para o combate 
a COVID-19. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 19/02/2021, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 026/2021, PROCESSO 1249/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de instrumentais para a 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 19/02/2021, 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, ht-
tps://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNI-
CO n° 030/2021, PROCESSO 1304/2021, registro de preços 
para aquisição de kit de alimentação (kit II) para os alunos 
da rede municipal de ensino durante primeiro semestre de 
2021 em decorrência da pandemia da COVID-19. Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 22/02/2021, 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 ELE-
TRÔNICO n° 038/2021, PROCESSO 1377/2021, contrata-
ção de empresa para fornecimento de postos de serviços 
terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com 
disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários 
e equipamentos para atender as necessidades de órgãos 
da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto-SP. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 18/02/2021, às 
14:30h. e abertura a partir das 14:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.

DECRETO Nº 18.817
DE 4 DE FEVEREIRO DE 2021.

Altera o Decreto nº 17.101, de 05 de junho de 2014.
EDINHO ARAÚJO, Prefeito do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais. 
D E C R E T A:
Art. 1º O artigo 3º do Decreto nº 17.101, de 05 de junho de 
2014, passa a vigorar alterado e acrescido dos §§ 1º a 3º, 
com as seguintes redações: 
“Art. 3º O reembolso de transporte será devido ao servidor 
integrante da carreira de Auditor Fiscal Tributário Municipal, 
na forma prevista pelo artigo 113 da Lei Complementar nº 
245, de 17 de dezembro de 2007, em razão da disponibilida-
de de veículo no exercício de suas atribuições.
§ 1º O reembolso de que trata o caput tem como fi nalidade 
indenizar parte das despesas com propriedade, uso e con-
servação do veículo.
§2º Entende-se como despesas de propriedade, uso e con-
servação do veículo os gastos com depreciação, contratação 
de seguro, combustível, entre outros.
§3º O Auditor Fiscal Tributário Municipal deverá informar, 
mensalmente, o veículo disponível para seu uso, ainda que 
não seja de sua propriedade, conforme modelo estabelecido 
no Anexo IV.” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 
2021.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 4 de fevereiro de 
2021, 169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

ANEXO IV
INFORMAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO PARA USO DE 
VEÍCULO
REEMBOLSO DE TRANSPORTE (ART. 113 DA LC 245/07)

Nome: _________________________________ 
Matrícula: ______________________
Cargo: Auditor Fiscal Tributário Municipal  
   
INFORMAÇÕES DO VEÍCULO DISPONIBILIZADO:

MARCA: ___________________________________
_____ ANO FABR.: _____________________
MODELO: ___________________________________
_____ PLACA: _____________________
   

PERÍODO DE COMPETÊNCIA – MÊS: ______ / _________
Declaro, para fi ns de recebimento do Reembolso de Trans-
porte, que o veículo acima identifi cado esteve à disposição 
para o cumprimento de minhas atribuições, fi cando ciente de 
que serei responsável pessoalmente por eventuais multas 
de trânsito ou danos a terceiros.

_____________________________
  Nome:
Auditor Fiscal Tributário Municipal

DECRETO Nº 18.818
DE 5 DE FEVEREIRO DE 2021.

Nomeia a Comissão Especial a Atletas Amadores do Municí-
pio de São José do Rio Preto – “Auxílio Atleta”.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI, da Lei Orgânica 
deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam nomeados para compor a Comissão Especial 
a Atletas Amadores do Município de São José do Rio Preto, 
nos termos do artigo 2º da Lei nº 5.425, de 07 de dezembro 
de 1993, os seguintes membros:
I – Representante da Liga ou Associação que estiver vincula-
da ao técnico ou atleta da modalidade
a) Iara Tocico Ito
II – Representante da Câmara Municipal
a) Andrei Laurito Bonalumi Tacito
III – Representante da Prefeitura Municipal
a) Altair Moioli
b) Elke Hebler
IV – Representante da Imprensa local
a) Jaqueline Barros Prates
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Loft João Bassitt”, 5 de fevereiro de 
2021; 169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
FÁBIO FERREIRA DIAS MARCONDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

DECRETO Nº 18.819
DE 5 DE FEVEREIRO DE 2021.

Altera o Decreto nº 15.057, de 31 de dezembro de 2009.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica do 
Município; 

D E C R E T A:
Art. 1º O caput do artigo 2º do Decreto nº 15.057, de 31 de 
dezembro de 2009, passa a vigorar alterado, com a seguinte 
redação:
“Art. 2º Compete à Unidade de Julgamento Tributário-Fiscal 
de Primeira Instância Administrativa da Secretaria Municipal 
da Fazenda, nos termos do artigo 70 da Lei Complementar 
Municipal nº 245, de 17 de dezembro de 2007, com a reda-
ção dada pelo artigo 20 da Lei Complementar Municipal nº 
269, de 14 de novembro de 2008, a análise e decisão decla-
ratória do preenchimento ou não dos requisitos necessários 
à fruição dos benefícios da Lei Complementar nº 303, de 24 
de dezembro de 2009.” (NR)
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 5 de fevereiro de 
2021, 169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

DECRETO Nº 18.820
DE 5 DE FEVEREIRO DE 2021.

Altera o Decreto nº 12.214, de 30 de janeiro de 2004, o De-
creto nº 16.791, de 12 de junho de 2013, e dá outras provi-
dências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica do 
Município; 
D E C R E T A:
Art. 1º O artigo 1º do Decreto nº 12.214, de 30 de janeiro de 
2004, passa a vigorar com o § 2º alterado, com a seguinte 
redação:
“Art. 1º ....
...

§ 2º O livro de registro de serviços prestados e o livro de 
registro de serviços tomados deverão ser emitidos eletroni-
camente a cada fi nal de exercício.” (NR)
Art. 2º O Decreto nº 12.214, de 30 de janeiro de 2004, passa 
a vigorar com o caput do artigo 2º alterado e acrescido do § 
3º, com as seguintes redações:
“Art. 2º A GISS – GUIA DE INFORMAÇÃO DO ISSQN, de-
verá ser entregue exclusivamente pela internet, até o último 
dia do mês subsequente à prestação ou à contratação dos 
serviços, por meio do encerramento da escrituração fi scal 
eletrônica.
...

§ 3º O encerramento da escrituração fi scal eletrônica e, 
consequentemente, a entrega da GISS – GUIA DE INFOR-
MAÇÃO DO ISSQN pelas empresas e entidades prestado-
ras e/ou não prestadoras de serviços, nos meses em que 
não apresentarem movimento tributável e/ou não utilizarem 
serviços de terceiros, fi cam dispensados quando a situação 
cadastral junto ao cadastro mobiliário municipal conste blo-
queada ou suspensa.” (NR)
Art. 3º O artigo 7º do Decreto nº 12.214, de 30 de janeiro de 
2004, passa a vigorar acrescido do parágrafo único, com a 
seguinte redação:
“Art. 7º ...
Parágrafo único. Na hipótese de não haver expediente ban-
cário e/ou ser declarado expediente não integral na reparti-
ção municipal, o vencimento será prorrogado para o próximo 
dia útil subsequente.” (NR)

Art. 4º O inciso I do artigo 3º do Decreto nº 16.791, de 12 de 
junho de 2013, passa a vigorar acrescido da alínea “f”, com 
a seguinte redação:
“Art. 3º -....
...

I - ...

...

f) o local da prestação.” (NR)
Art. 5º O artigo 6º do Decreto nº 16.791, de 12 de junho 
de 2013, passa a vigorar acrescido dos §§ 6º e 7º, com a 
seguinte redação:
“Art. 6º ....
...

§ 6º Observado o disposto no inciso IV e § 3º do artigo 5º da 
Lei Complementar Municipal nº 178, de 29 de dezembro de 
2003, na hipótese de o tomador de serviços estar sediado/
domiciliado no exterior e o resultado do serviço ser verifi cado 
em local diferente daquele em que foi prestado, considera-
-se local da prestação para fi ns de emissão da NFS-e, a ser 
indicado no campo previsto na alínea “f” do inciso I do artigo 
3º, o local em que se verifi cou o resultado do serviço.
§ 7º A emissão da NFS-e nos termos do § 6° deste artigo 
deve estar amparada com documentação idônea que retrate 
a efetiva prestação do serviço, bem como o efetivo resultado 
dos serviços.” (NR)
Art. 6º Fica revogado o § 2º do artigo 11 do Decreto nº 
18.199, de 28 de dezembro de 2018.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 5 de fevereiro de 
2021, 169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

DECRETO Nº 18.821
DE 5 DE FEVEREIRO DE 2021.

Aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal de De-
senvolvimento Econômico - COMUDE.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei, e nos termos do art. 64, inciso VI, 
da Lei Orgânica do Município;

D E C R E T A:
Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Mu-
nicipal de Desenvolvimento Econômico - COMUDE, criado 
pela Lei nº 13.449, de 13 de março de 2020, regulamentado 
pelo artigo 20 do Decreto nº 13.863, de 06 de fevereiro de 
2008, com redação dada pelo Decreto nº 18.734, de 26 de 
novembro de 2020, conforme Anexo I que integra o presente 
Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 5 de fevereiro de 
2021; 169º Ano da Fundação e 127º Ano da Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
JORGE LUÍS DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO-
NÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

ANEXO I
REGIMENTO INTERNO
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO-
NÔMICO - COMUDE
Capitulo I – Da Finalidade e Constituição
Art. 1º O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO – COMUDE, ou assim simplesmente denomi-
nado, tem por fi nalidade constituir-se em instância colegia-
da de caráter propositivo e consultivo permanente, com os 
objetivos da formulação, da proposição e da participação no 
desenvolvimento de políticas públicas referentes ao trabalho 
ambulante, bem como a intermediação das relações deste 
com as diferentes instâncias do Poder Público e da socieda-
de civil organizada.
Parágrafo único. Para efeito deste Regimento serão utiliza-
das todas as defi nições, categorias e classifi cações fi xadas 
pela legislação acima especifi cada e demais publicadas 
sobre o Trabalhador Ambulante.
Capítulo II – Da organização
Art. 2º O COMUDE será composto por até 18 (dezoito) mem-
bros titulares e seus respectivos suplentes, sendo:
I -  até 06 (seis) permissionários com os respectivos su-
plentes, escolhidos na forma disciplinada por este Regimento 
Interno.
II -  até 6 (seis) representantes do Poder Executivo Mu-
nicipal com os respectivos suplentes, sendo 1 (um) de cada 
uma das seguintes Secretarias:
a) Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo;
b) Trabalho e Emprego;
c) Trânsito, Transportes e Segurança;
d) Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação;
e) Meio Ambiente e Urbanismo; e
f) Saúde.
III -  até 6 (seis) representantes da sociedade civil organi-
zada, com os respectivos suplentes, sendo 3 (três), dos se-
tores indicados pelos permissionários, e 3 (três), dos setores 
indicados pelo Poder Executivo.

§ 1º Somente poderão fazer parte do COMUDE os Permis-
sionários que estiverem com a situação cadastral e fi scal 
regulares perante o Município;
§ 2º Os representantes dos permissionários serão indicados 
pelos seus órgãos representativos ou, na ausência ou inércia 
destes, pelo Poder Executivo, observada a pertinência de 
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interesses.
§ 3º Os representantes do Poder Executivo Municipal serão 
indicados por suas respectivas Secretarias.
§ 4º Os membros do COMUDE, serão, após as devidas indi-
cações, nomeados por Decreto do Poder Executivo, para um 
mandato de 02 (dois) anos consecutivos, permitida 1 (uma) 
recondução.
§ 5º Para os mandatos subsequentes o COMUDE fará publi-
car na imprensa ofi cial do Município, Edital para inscrição de 
Permissionários interessados participar da composição do 
Conselho, nos termos do inciso I deste artigo. Havendo in-
teressados em número superior ao de vagas, os nomeados 
serão escolhidos mediante sorteio a ser realizado na presen-
ça dos interessados inscritos, em data e hora previamente 
defi nida no Edital.
Art. 3º O COMUDE terá os seguintes órgãos:
I -  Assembleia Plenária, formada por membros titulares 
e suplentes eleitos.
II -  Diretoria Executiva, composta por Presidente, Vice-
-presidente, 1º Secretário e 2º Secretário.
III -  Comissões constituídas por resolução da Plenária.

Parágrafo único. O cargo de Presidente será ocupado obri-
gatoriamente pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Negócios de Turismo. Os demais cargos serão 
ocupados por conselheiros eleitos em votação realizada nos 
termos deste Regimento Interno.

Capítulo III – Da Competência
Art. 4º Para o atendimento aos seus objetivos, compete ao 
COMUDE:
I -  planejar e desenvolver atividades para a formação 
dos Permissionários e para a construção de uma economia 
popular solidária;
II -  promover o debate democrático e encaminhar ao 
Poder Público Municipal as posições relativas à organização 
do trabalho ambulante, tais como:
a) propostas de áreas de concentração dos trabalhado-
res, bem como indicação de pontos isolados em diferentes 
áreas da cidade;
b) colaborar na forma de cadastramento, classifi cação 
e critérios para distribuição dos pontos nos bolsões ou em 
áreas isoladas;
c) acompanhamento das atividades de fi scalização do 
cumprimento das normas legais e da disciplina nos bolsões 
e pontos isolados.
III -  realizar e encaminhar ao Poder Executivo aponta-
mentos para a revisão da legislação vigente, garantindo a 
aplicação do texto em vigor;
IV -  ouvir e anotar as reclamações dos trabalhadores 
ambulantes, encaminhando-as ao Poder Executivo;
V -  defi nir critérios de qualidade para o funcionamento 
do Trabalho Ambulante no âmbito municipal;
VI -  zelar pela execução desta política, visando a qua-
lidade e adequação da prestação de serviços na área do 
Trabalho Ambulante, articulando com as demais políticas 
para ação a nível participativo;
VII -  acompanhar e avaliar os serviços desenvolvidos na 
área do Trabalho ambulante visando subsidiar estudos de 
melhoria;
VIII -  propor a formulação de estudos e pesquisas com 
vistas a identifi car situações relevantes e a qualidade dos 
serviços do Trabalhador Ambulante;
IX -  estabelecer diretrizes e critérios de análise de maté-
rias a serem aprovadas;
X -  aprovar o Relatório Anual de Ações do COMUDE.
XI -  solicitar ao Poder Público, a órgãos representativos 
e sociedade civil as indicações, para o preenchimento de 
cargo de conselheiro, nos casos de vacância e termino de 
mandato;
XII -  publicar no órgão ofi cial de imprensa do Município 
suas resoluções administrativas, bem como os respectivos 
pareceres emitidos;
XIII -  estabelecer interlocuções com os demais conselhos 
das políticas setoriais, públicas ou privadas.
XIV -  Ppomover Fóruns Municipais para discussão de 
temas pertinentes ao Trabalho Ambulante;
XV -  elaborar/alterar e aprovar seu Regimento interno;
XVI -  propor apoio e fi nanciamento de projetos de interes-
se público voltados ao desenvolvimento de novas tecnolo-
gias, softwares e aplicativos relacionados aos trabalhadores 
ambulantes locais.
XVII -  propor apoio e fi nanciamento de programas de 
desenvolvimento do empreendedorismo, visando a criar con-
dições para que o município se desenvolva como Município 
Empreendedor.
Parágrafo único. Para o cumprimento de suas atribuições o 
COMUDE manterá cadastros permanentemente atualizados 
dos Trabalhadores Ambulantes do Município, o qual será 
fornecido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Negócios de Turismo.
Artigo 5º Compete ao Presidente:
I -  coordenar ou indicar um membro do COMUDE para 
coordenar as assembleias, com aprovação da Plenária;
II -  estabelecer pauta das assembleias, conjuntamente 
aos demais membros da Diretoria Executiva, fi xando priori-
dades;
III -  presidir o COMUDE, proferindo voto de qualidade 
nos casos de empate;
IV -  representar COMUDE ou, na sua impossibilidade, 
designar o vice-presidente e, na sua ausência, outro mem-
bro da Diretoria Executiva;
V -  assinar, em conjunto com o Secretário, toda a cor-
respondência e resoluções do COMUDE;
VI -  apresentar relatório anual das atividades do COMU-
DE à comunidade, divulgando através do Diário Ofi cial do 
município;
VII -  estabelecer contato com a imprensa escrita, televi-
sionada e falada, ou designar um porta-voz entre membros 
do COMUDE;
VIII -  fi xar o Calendário de assembleias plenárias, em 
concordância com os membros do COMUDE.
Art. 6º Compete ao Vice-presidente
I -  comparecer às reuniões da Diretoria Executiva, 
assessorando o Presidente em todos os seus atos;
II -  representar o Presidente sempre que necessário, 
desde que designado para tal;
III -  substituir o Presidente em todas as suas ausências 
e impedimentos temporários.
Art. 7º Compete ao 1º Secretário:
I -  redigir todas as atas de reuniões da Diretoria Exe-
cutiva e das Assembleias Ordinárias e Extraordinárias do 
COMUDE, em livros próprios;
II -  redigir toda a correspondência do COMUDE, em 
conjunto com o Presidente;

III -  supervisionar o arquivo de correspondência recebi-
das e emitidas, livros, dados estatísticos e outros documen-
tos do COMUDE;
IV -  elaborar relatório anual das 
atividades do COMUDE;
V -  tomar as providências administrativas necessárias à 
convocação, instalação e funcionamento das assembleias do 
COMUDE;
Art. 8º Compete ao 2º Secretário
I -  substituir o1º Secretário em todas as suas ausências 
e impedimentos temporários;
II -  auxiliar o 1º Secretário em suas funções;
III -  participar em todas as reuniões da Diretoria Executi-
va e do COMUDE.

Capítulo IV – Dos Conselheiros
Art. 9º Compete aos conselheiros:
I -  comparecer às plenárias, já tendo apreciado a ata da 
reunião anterior;
II -  justifi car por escrito as faltas em reuniões do Conse-
lho;
III -  assinar no livro próprio sua presença na reunião a 
que comparecer;
IV -  solicitar à Mesa Diretora a inclusão, na agenda dos 
trabalhos, de assuntos que desejar discutir, com 3 (três) dias 
de antecedência para defi nição de pauta;
V -  propor convocações das plenárias extraordinárias;
VI -  relatar e discutir os processos que lhe forem atribu-
ídos e neles proferir seu voto, emitindo parecer com funda-
mentação, dentro de no máximo 15 (quinze) dias;
VII -  solicitar, justifi cadamente, prorrogação do prazo regi-
mental para relatar processos;
VIII -  assinar atos e pareceres dos processos em que for 
relator;
IX -  declarar-se impedido de proceder a relatoria e parti-
cipar de comissões, justifi cando a razão do impedimento;
X -  apresentar, em nome de comissão, voto, parecer, 
proposta ou recomendação por ela defendida;
XI -  proferir declaração de voto quando assim o desejar;
XII -  pedir vista de processo em discussão, devolvendo-
-o com parecer no prazo máximo de 3 (três) dias úteis ou 
requerer adiamento da votação;
XIII -  solicitar ao presidente, quando julgar necessário, a 
presença, em plenárias, do postulante ou de titular de qual-
quer órgão para as entrevistas que se mostrarem indispen-
sáveis;
XIV -  propor alterações no Regimento Interno do COMU-
DE;
XV -  votar e ser votado para cargos do Conselho;
XVI -  deliberar sobre propostas, pareceres e recomen-
dações emitidas pelas Comissões Temáticas, Grupos de 
Trabalho ou conselheiros;
XVII -  propor a criação de Comissões Temáticas e indicar 
seus componentes;
XVIII -  exercer atribuições no âmbito de sua competência 
ou outras designadas pela Plenária;
XIX -  participar de eventos de capacitação e aperfeiçoa-
mento na área do Trabalho Ambulante;
XX -  participar das Conferências Nacional, estadual, re-
gionais e Municipais, quando delegados.

Capitulo V – Dos Conselheiros Suplentes
Art. 10 A representatividade dos órgãos públicos e da socie-
dade civil inclui o conselheiro titular e o conselheiro suplente.
Parágrafo único. Os Conselheiros suplentes são vinculados 
aos titulares por área de atuação, por obrigatoriedade das 
diferentes representações.
Art. 11 Com a presença do titular o suplente terá somente di-
reito a participar como ouvinte e na sua ausência terá direito 
a voz e voto.
Art. 12 Na falta do membro titular às assembleias ordinárias 
ou extraordinárias, o conselheiro suplente terá direito a subs-
tituí-lo, gozando, enquanto durar a assembleia e a substitui-
ção, de todas as prerrogativas do titular.
Art. 13 Os Conselheiros suplentes terão direito de participar 
das Comissões Provisórias, inclusive, serem eleitos coorde-
nadores e relatores.
Art. 14 No caso de afastamento temporário de um dos mem-
bros titulares, automaticamente, o suplente assumirá com 
direito a voto.
Parágrafo único. No caso de afastamento defi nitivo de um 
dos conselheiros titulares ou suplentes o COMUDE, comu-
nicará ao órgão/entidade para que faça a substituição do 
mesmo.

Capitulo VI – Das Comissões
Art. 15 O COMUDE poderá instituir comissões permanentes 
ou provisórias, observando o equilíbrio da representatividade 
dos segmentos para realizar tarefas afetas ao órgão.
§ 1º As comissões permanentes serão compostas exclusiva-
mente por conselheiros titulares.
§ 2º As comissões provisórias, compostas por conselheiros 
titulares e suplentes, estarão automaticamente dissolvidas 
com o término das tarefas designadas.
§ 3º Cada comissão composta a critério do COMUDE elege-
rá seu coordenador e seu relator.
§ 4º A matéria será apreciada pela comissão, que emitirá 
parecer no prazo que lhe for designado.
Art. 16 Nessas comissões, se necessário, haverá a participa-
ção de técnicos de reconhecida competência para assesso-
ria.
Art. 17 Os trabalhos das comissões deverão ser registrados 
em relatório escrito e encaminhados a Diretoria Executiva do 
COMUDE, para distribuição aos conselheiros, com antece-
dência mínima de 03 dias úteis da reunião plenária onde o 
assunto será debatido e deliberado.

Capitulo VII – Das Reuniões e Expediente
Art. 18 Os conselheiros do COMUDE - reunir-se-ão, ordina-
riamente, uma vez por mês, ou, extraordinariamente, quando 
ser fi zer necessário, com convite por escrito, correio eletrôni-
co, aplicativo de mensagens, faz ou qualquer outro meio de 
comunicação virtual a todos os seus membros, com antece-
dência mínima de 03 dias úteis.

§ 1º O dia e horário das assembleias ordinárias serão esta-
belecidos em reunião do COMUDE e consignadas em ata.
§ 2º As assembleias extraordinárias poderão ser convocadas 
pelo Presidente ou por 50% dos Conselheiros, por escrito 
especifi cando a sua pauta.
§ 3º As assembleias ordinárias e extraordinárias serão 
abertas e realizadas, em primeira chamada, com a presença 
de, no mínimo, 50% dos Conselheiros em efetivo exercício. 
Em segunda chamada, a ser realizada, no mínimo, após 
30 (trinta) minutos da primeira chamada, a assembleia será 

realizada sem a exigência de quórum mínimo.
Art. 19 As assembleias ordinárias obedecem a seguinte 
ordem do dia:
I -  abertura;
II -  leitura e aprovação da ata da sessão anterior, com 
assinatura dos conselheiros presentes na referida reunião;
III -  avisos, comunicações, registro de fatos, apresenta-
ção de proposições, e de toda correspondência e documen-
tos recebidos e expedidos pelo COMUDE;
IV -  discussão e votação da matéria em pauta;
V -  outros assuntos;
VI -  encerramento.
§ 1º Todos os conselheiros poderão apresentar sugestões 
para pauta com antecedência de 10 dias úteis da próxima 
assembleia ordinária.
§ 2º Não será objeto de discussão ou votação, matéria que 
não conste da pauta, salvo decisão da plenária, hipótese em 
que a matéria extra pauta será discutida após a conclusão 
dos trabalhos programados para a assembleia.
Art. 20 As assembleias extraordinárias cumprirão exclusiva-
mente, a pauta do dia.

Capitulo VIII – Da ordem do dia
Art. 21 Após observados os incisos de I a III, do art. 19, o 
presidente da assembleia dará início a discussão das propo-
sições e a votação da pauta da ordem do dia.
Parágrafo único. A matéria constante da pauta da ordem do 
dia obedecerá a seguinte ordem:
I – Em primeiro lugar, matéria em regime de urgência,
II – Em segundo lugar, votação e discussão, outrora adiadas,
III – Por último, apreciação das demais matérias, segundo 
antiguidade das proposições.

Capitulo IX – Da Discussão
Art. 22 Apresentado o assunto em pauta e colocado em dis-
cussão pelo presidente de cada assembleia, será concedida 
a palavra, primeiramente ao propositor e, posteriormente, os 
demais conselheiros que solicitarem.
Art. 23 Não havendo mais oradores, o presidente da assem-
bleia encerrará a matéria e procederá a votação.
Art. 24 Nas reuniões ordinárias ou extraordinárias poderá 
ser admitida a fi gura de convidado, assim entendido como 
a pessoa, entidade ou órgão com profundo interesse e/ou 
conhecimento sobre a questão levada à discussão junto ao 
COMUDE.
Parágrafo único. Qualquer conselheiro poderá indicar a parti-
cipação de convidado, que terá direito a voz após aprovação 
de sua participação pelo Presidente do COMUDE.

Capitulo X – Da Votação
Art. 25 As deliberações do COMUDE serão tomadas por 
maioria simples dos conselheiros presentes com direito a 
voto.
§ 1º Havendo empate, o presidente da assembleia conce-
derá cinco minutos às partes, havendo então, uma segunda 
votação.
§ 2º Caso permaneça o empate, caberá ao presidente o voto 
de qualidade.
Art. 26 O processo de votação será nominal, com voto ano-
tado pelo Secretário e proclamado o resultado pelo presiden-
te da assembleia.

Parágrafo único. O processo de votação poderá ser alterado 
para secreto, mediante proposta de Conselheiro, aprovada 
por ¾ (três quartos) dos votantes em caso de extremo cons-
trangimento decorrente da matéria a ser deliberada.

Capítulo XI – Das Eleições da Diretoria Executiva
Art. 27 Na primeira assembleia ordinária do COMUDE, será 
realizada a eleição da Diretoria Executiva, por voto direto e 
secreto de todos os membros titulares presentes à assem-
bleia, podendo ser eleitos apenas titulares, sendo permitida 
uma única reeleição.

Capítulo XII – Da Estrutura Administrativa
Art. 28 O COMUDE terá uma Secretaria Executiva, dire-
tamente subordinada à Presidência, com a fi nalidade de 
proporcionar condições necessárias à execução de suas 
atividades na área burocrático-administrativa.
Art. 29 A Secretaria Executiva é órgão de apoio técnico e 
administrativo do COMUDE diretamente subordinado à Pre-
sidência e à Plenária.
Art. 30 À Secretaria Executiva compete:
I – manter de maneira organizada e acessível banco de 
dados referente às Entidades e organizações ligadas ao 
COMUDE;
II – articular, apoiar e executar atividades técnicas e adminis-
trativas das Comissões Temáticas, da Diretoria Executiva e 
da Plenária do COMUDE;
III – responsabilizar-se, junto ao 1º secretário, pelas atas das 
reuniões, mantendo-as em arquivo;
IV – manter arquivados os documentos das reuniões das Co-
missões Temáticas, bem como das resoluções, pareceres, 
moções e outros documentos do COMUDE;
V – auxiliar, caso haja necessidade, na organização dos fo-
ros próprios para a escolha de representantes da Sociedade 
Civil previstos na lei de criação no Conselho;
VI – redigir toda a correspondência do COMUDE, em conjun-
to com o Presidente; e,
VII - tomar as providências administrativas necessárias à 
convocação, instalação e funcionamento das assembleias do 
COMUDE.
Art. 31 A Secretaria Executiva será coordenada por um 
Secretário Executivo de nível superior, preferencialmente da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Negócios de 
Turismo, podendo contar com uma Equipe de apoio adminis-
trativo.
Art. 32 Compete ao Secretário Executivo:
I – promover e praticar os atos de gestão administrativa ne-
cessários ao desempenho das atividades do COMUDE, de 
suas Comissões Temáticas e da Diretoria Executiva;
II – dar suporte técnico-operacional ao COMUDE, com vistas 
a subsidiar suas deliberações e recomendações;
III – obter e sistematizar as informações que permitam ao 
COMUDE tomar as decisões previstas em lei;
IV – executar outras competências que lhe sejam atribuídas 
pela Diretoria Executiva ou pelo Plenário; 
V – coordenar, supervisionar e dirigir a Secretaria Executiva 
e estabelecer os planos de trabalho da mesma;
VI – propor à Presidência e ao Plenário a forma de organiza-
ção e funcionamento da Secretaria Executiva;
VII – expedir atos de convocação de reuniões por determina-
ção da Diretoria Executiva;
VIII – secretariar as sessões e promover medidas necessá-
rias ao cumprimento das decisões do Conselho.
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Art. 33 Compete à Equipe de Apoio Administrativo:
I – apoiar o secretário executivo;
II – participar de reuniões e eventos quando designado pela 
Diretoria Executiva ou pelo Secretário Executivo;
III – zelar pelas correspondências do COMUDE; 
IV – organizar arquivos e biblioteca;
V – auxiliar na preparação das reuniões do COMUDE;
VI – acompanhar o diário ofi cial do município no que se refe-
re a publicações de interesse do COMUDE;
VII – desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas 
pela Diretoria Executiva ou pelo Secretário Executivo;
VIII – responsabilizar-se pela solicitação de material para o 
Conselho; e, IX– realizar a informatização dos serviços. 

Capítulo XIII – Do Local de Funcionamento
Art. 34 O Poder Executivo Municipal alocará espaço ade-
quado para o funcionamento do COMUDE, que contará com 
apoio logístico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Negócios do Turismo.

Capítulo XIV – Das Disposições Gerais
Art. 35 A substituição dos membros do COMUDE far-se-á da 
maneira prevista neste Regimento e na legislação vigente.
Art. 36 Perderá o mandato, o conselheiro que se ausentar 
injustifi cadamente a três assembleias consecutivas ou a dez 
alternadas, no mesmo mandato ou se for condenado por 
sentença irrecorrível, por crime ou contravenção penal.
§ 1º Após a segunda falta, o Presidente comunicará ao seg-
mento representado, a iminente perda do mandato.
§ 2º Para efeitos de anotação de presença, serão considera-
das apenas as assembleias ordinárias.
§ 3º O conselheiro que, por qualquer motivo, não mais per-
tencer ao segmento que representa estará automaticamente 
desligado do COMUDE e será processada a sua substitui-
ção conforme previsto este Regimento.
§ 4º A justifi cativa de falta deverá ser apresentada por escrito 
na Secretaria do COMUDE até a próxima reunião ordinária.
Art. 37 O membro que contrariar os princípios que norteiam 
a ação do COMUDE ou descumprir a Lei ou este Regimento, 
poderá ser substituído por decisão de ²/3 (dois terços) dos 
Conselheiros, assegurado o direito de defesa à Assembleia 
Plenária.
Art. 38 Fica expressamente proibida a manifestação político-
-partidária ou religiosa nas atividades do COMUDE.
Art. 39 As eventuais dúvidas sobre interpretação do presente 
Regimento, serão resolvidas por maioria simples dos conse-
lheiros presentes e os casos omissos, serão decididos por 
aprovação de ²/3 (dois terços) dos conselheiros presentes na 
assembleia e serão registrados.
Art. 40 A função de membro do Conselho é considerada de 
interesse público relevante e não será remunerada, confor-
me prevê a Legislação em vigor.

Capítulo XV – Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 41 Este Regimento interno poderá ser alterado a qual-
quer tempo, por decisão tomada por maioria simples, em 
Assembleia especialmente convocada para este fi m.
Parágrafo único. As propostas de alteração regimental de-
verão ser apresentadas por escrito e será estabelecido um 
prazo de no máximo, trinta dias para sua análise, quando, 
decorrido tal prazo, se realizará assembleia para a respecti-
va votação.
Art. 42 O presente Regimento entrará em vigor na data de 
sua publicação.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE DESPACHO DE APOSTILAMENTO
CONTRATO nº 06/2020 – CONCORRÊNCIA nº 07/2019 – 
PROC. nº 119/2019
Contratada: PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPRE-
ENDIMENTOS EIRELI
Objeto Reajuste de preços referente às medições nº 10 a 
12, referente à contratação de empresa execução de obras/
serviços de reparos de vazamentos; substituições; deso-
bstruções; ampliações; extensões e melhorias de redes e 
ramais prediais; substituição e instalação de cavaletes, cai-
xas padrão e hidrômetro; manutenção, melhoria e ampliação 
de instalações próprias e outros serviços complementares 
necessários ao sistema público municipal de abastecimento 
de água, coleta e afastamento de esgoto, com fornecimento 
de mão-de-obra especializada, materiais, máquinas, equi-
pamentos e ferramentas próprias, no município de São José 
do Rio preto, incluindo os distritos Talhados e Engenheiro 
Schmidt.
Data da assinatura: 02.02.2021 Valor do reajuste: R$ 
521.952,19 Valor total: R$ 29.933.237,48.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS COMERCIAIS – TOMADA DE PREÇOS nº 
10/2020 – PROC. nº 98/2020
Objeto: Aquisição e instalação de balança rodoviária na 
estação de tratamento de esgoto (ETE) Rio Preto, incluindo 
adequações necessárias, obras de construção civil, forne-
cimento de todos os materiais, mão de obra, máquinas e 
equipamentos necessários à execução dos serviços.
Após a análise das propostas e fundamentados no parecer 
da Gerência Gestora do processo a Comissão de Licitações 
decidiu classifi cá-las da seguinte forma: em 1º lugar a da 
licitante MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA pelo valor de R$ 
410.000,00 e em 2º lugar a da licitante CONSTROESTE 
CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA pelo valor de 
R$ 437.508,59. Em consequência, tendo em vista o critério 
de julgamento previsto no Edital, MENOR VALOR GLOBAL, 
a Comissão de Licitações declara vencedora e propõe a 
adjudicação do objeto à licitante MARCOS RIBEIRO E CIA 
LTDA pelo valor de R$ 410.000,00. 
S. J. Rio Preto, 05.02.2020 – Alan Sinibaldi Cornachioni – 
Presidente Interino da C.L.
Extrato de Portaria nº 002 de 02/01/2021 – Republicada por 
incorreções – Nomear ALINE FLAVIA MARTINHO MYAZAKI 
no cargo de provimento em comissão de Assessor Técnico, 
criado pelo artigo 20, da Lei Complementar n.º 265, de 06 de 
outubro de 2008 e alterado pela Lei Complementar n.º 624 
de 31 de maio de 2020, do SeMAE.  Esta portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, retroagindo efeito a partir 
de 01 de janeiro de 2021.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 

interesse público. # CREDOR Nº 1129330 – Ruck Empre-
endimentos e Construções Ltda ME. Valor: R$ 62.515,71. 
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços 
essenciais desta autarquia. Publicada por afi xação no local 
de costume, e pela imprensa local. São José do Rio Preto, 
05 de fevereiro de 2021. João Marcelino Ruiz – Gerente 
Adm. e Financeiro / José Roberto Biroli – Diretor de Gestão / 
Nicanor Batista Junior - Superintendente
S. J. Rio Preto 05.02.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

Extrato de portaria n°003/2019-CGM de 21 de setembro de 
2019: REF. Substituição dos membros da comissão do Pro-
cesso Administrativo n°003/2019 CGCM/SMTTS - Presiden-
te José Carlos Floriano, membro João Roberto de Oliveira 
Lima e Osvaldir Fialho Brito. Nomeando-se os servidores 
estáveis, Presidente, Carlos Marcelo Nogueira do Prado, 
Secretário, Adenilson de Morais Luca, membro, Wellington 
Aurélio Aparecido da Silva, para comporem este Processo 
Administrativa Disciplinar.
O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição do 
referido servidor Público,
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES 
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

E X T R A T O   D E   P O R T A R I A S 
PORTARIA N.º 35.062 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021 
DESIGNA, ANA BEATRIZ CAMARGO DE FREITAS, para exercer a 
Função de Assistente Administrativo Fazendário, no Gabinete da 
Secretaria Municipal da Fazenda, criada pelo artigo 7º da Lei 
Complementar n.º 329/2010 e alterações posteriores, fazendo jus a 
retribuição remuneratória correspondente, retroagindo os efeitos 
desta a 01 de fevereiro de 2021. 
PORTARIA N.º 35.063 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021 
NOMEIA, RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA, para ocupar o 
Cargo em Comissão – CHEFE DE DIVISÃO - CD.101.1, lotado na 
Divisão de Administração do Núcleo Esportivo José Natal Perin “Duas 
Vendas" da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, 
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 
fevereiro de 2021. 
PORTARIA N.º 35.065 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021 
RETIFICA, as seguintes portarias, conforme abaixo:  
1) Portaria n.º 34.687 de 28 de dezembro de 2020: 
onde se lê:  
“LARYSSA MIRANDOLA LUI” 
leia-se: 
“LARYSSA SILVA LUI” 
2) Portaria n.º 34.802 de 08 de janeiro de 2021: 
onde se lê:  
“ROSÂNGELA APARECIDA DA SILVA, para exercer a Função de 
Chefia de Setor, no Setor de Minidistrito e Centro Incubador de 
Empresas da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 
Estratégica” 
leia-se: 
“ROSÂNGELA APARECIDA DA SILVA, para exercer a Função de 
Chefia de Setor, no Setor de Minidistrito e Centro Incubador de 
Empresas da Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de 
Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação” 
3) Portaria n.º 34.833 de 13 de janeiro de 2021: 
onde se lê:  
“SILVANA MARA NEVES DE ALMEIDA FREITAS, para exercer a 
Função de Chefe de Departamento - FG.101.6, no Departamento de 
Administração dos Bolsões Comerciais da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo” 
 

 

leia-se: 
“SILVANA MARA NEVES DE ALMEIDA FREITAS, para exercer a 
Função de Chefe de Departamento - FG.101.6, no Departamento de 
Administração de Áreas Permissionadas da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo” 
4) Portaria n.º 34.840 de 13 de dezembro de 2020: 
onde se lê:  
“GABRIELA RIBEIRO” 
leia-se: 
“GABRIELA RIBEIRO SIMAO MARQUES” 
5) Portaria n.º 34.926 de 18 de dezembro de 2020: 
onde se lê:  
“MARCIO GARCIA ALBUQUERQUE” 
leia-se: 
“MARCIO GARCIA DE ALBUQUERQUE” 
PORTARIA N.º 35.066 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021 
DESIGNA, ELIZANDRA PROVASI BONIN, para exercer a Função de 
Chefe de Setor, no Setor de Apoio Operacional da Divisão de 
Distribuição de Alimentos – BANCO DE ALIMENTOS na Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento, criada pelo artigo 18 da Lei 
Complementar n.º 230/2007, alterada pelo Decreto Municipal nº 
17.669/2017, fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente, 
retroagindo os efeitos desta a 18 de janeiro de 2021. 

ADILSON VEDRONI 
   Secretário Municipal de Administração 

 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 
PORTARIA SMAA Nº 02/2021  
Data: 05 de fevereiro de 2021. 
Institui, no âmbito municipal, tabela oficial de cotação de preços de 
Frutas, Legumes e Verduras para ser utilizada na execução das 
Chamadas Públicas relacionadas às compras de alimentos 
vinculadas ao “Programa de Aquisição de Alimentos – PAA”, 
modalidade Compra Institucional. 
Considerando pesquisa de preços realizada no mercado local 
desse município para utilização nas Chamadas Públicas 
relacionadas às compras de alimentos vinculadas ao “Programa de 
Aquisição de Alimentos – PAA”, modalidade Compra Institucional – 
para contratação de grupos formais da Agricultura Familiar 
detentores de DAP jurídica para aquisição de hortifrutigranjeiros 
para atendimento das demandas da Divisão de Distribuição de 
Alimentos – Banco Municipal de Alimentos; 
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR, Secretário Municipal de 
Agricultura e Abastecimento, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e 
nos termos do Decreto nº 18.730, de 18 de novembro de 2020, 
DETERMINA: 
Art. 1º - Fica fixado o item e respectivo preço abaixo relacionado: 

Item Gênero / Produto Unidade Preço 
Médio 

01 ABOBRINHA kg R$ 2,99 
02 ALFACE mc 500g R$ 3,92 
03 ALMEIRÃO mc 500g R$ 3,93 
04 BATATA-DOCE kg R$ 3,00 
05 CHEIRO-VERDE mc 200g R$ 3,59 
06 COUVE mc 500g R$ 3,64 
07 COUVE-FLOR kg R$ 5,50 
08 LIMÃO kg R$ 3,32 
09 MANDIOCA A VÁCUO kg R$ 4,81 
10 PEPINO kg R$ 2,94 
11 REPOLHO kg R$ 2,49 

Art. 2º - Ficam revogadas as disposições em contrário; 
Art. 3º - Esta Portaria será publicada por afixação na mesma data e 
local de costume, em Diário Oficial do Município e arquivada nesta 

 

 

Secretaria Municipal de Agricultura de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
São José do Rio Preto/SP, 05 de fevereiro de 2021. 

ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 

ABASTECIMENTO 

1 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 05 de FEVEREIRO de 2021. 

Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCO

LO 
INTERESSADO 

202116816 AMILCAR ALVES DE SOUZA 
202030011

9 
ASSOCIACAO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS CRISTO 
DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS 

202030395
5 G A DE SOUZA COMERCIO E ROUPAS LTDA 

202111668 INDÚSTRIA DE MÓVEIS SBROGGIO LTDA ME 
202030876

3 INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA 

202029521
8 LOCALIZA RENT A CAR S/A 

202030394
9 LUCIMARA DA SILVA ELIAS 

202022474
6 MARQUES E ROMANO SERVIÇOS MEDICOS S/S 

202117619 
OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E 
TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE ENGENHEIRO 
SCHIMIDT 

Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 

1 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 05 de FEVEREIRO de 2021. 

Relação semanal de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos 
Diversos DEFERIDOS: 

ALVARÁ HABITE-
SE 

DIVERSO
S 

INTERESSADO 

20202883
14   ALESIO MARTINS 

 202030944
7  ALINE OCHIKUBO ANDRADE 

 202110847  ALISSON MATEUS DA SILVA 
20211333

8   ALTEMAR EVANGELISTA PEREIRA 

20202433
90   ANTONIO SIDNEI PETRUCO 

20203021
20   BRUNA VERONICA GARCIA 

MARQUES 

  20212187
4 CAROLINA DE LIMA PINTO SILVEIRA 

  20212186
8 CAROLINA DE LIMA PINTO SILVEIRA 

 202028926
2  CCS ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS 

LTDA 
 202118009  CLEBER DE OLIVEIRA 

20202573
70   CRISTIANE KELLI ISMAEL 

 202028743
2  CRISTIANO MIKHAIL 

20217690   DALTON CORREA DOS REIS 
20203012

55   DARCIO ARRUDA DE OLIVEIRA 

20211683
1   DAVI DONIZETE DO AMARAL 

20202586
01  20202586

05 DAVI TEIXEIRA CAVALCANTE 

20217949   DEISE FERREIRA ALVES FRANCISCO 

 202111596  EBENEZER DOMINGOS ANTONO 
DAMBI 

20211091
7   EDSON ANTONIO SANT ANA 

 202116857  EDUARDO GOMES MIGUEL 
2 

 
 20211858  EDUARDO ROBERTO GUAREIS 

20202917
09   ELIANE CARLA FORGIARINI 

  20211433
5 ELZA MARIA GUERRIERO BONAZZI 

2021308   ERICA MARQUES DE SOUZA 

  20202590
33 EVERTON VINHA MARTINS 

 202113020  G O M RP SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 
LTDA 

 20217058  GIOVANI VIEIRA RODRIGUES 
VILARINHO 

20203037
39   GLEISON FERREIRA NEVES 

 202114494  GUILHERME AUGUSTO DA SILVA 
OLIVEIRA 

 202027130
0  H MAX EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA 
20212338   HELLEN BUZOLLO PAZZINI 

 202112550  HUGO BALDUINO DE SOUSA 

 202030565
1  ILZA APARECIDA LUGAREZI DIAS 

20202760
34   ISRAEL ACACIO DE ALMEIDA 

 202115201  JESSICA CARLA GUIMARAES AVILA 
20202794

59   JHONIS DE SOUZA 

20214073   JOAO APARECIDO CARVALHAES 

 202025510
5  JOAO COSTA E SILVA 

  20215548 JOAO HENRIQUE GONCALVES 
20218589 20218592 20218594 JOSE DOS SANTOS ATHANAZIO 
20202800

72   JOSE EDUARDO RODRIGUES DE 
ARAUJO 

20202885
37   JOSÉ HAROLDO MARSOLA JUNIOR 

20211722
7   JULIANO TELES BORGES 

20202408
94   L J K EMPREENDIMENTO 

IMOBILIÁRIO SPE LTDA 
20203036   LAUZIRENE COSTA SERRA 

3 
 

31 
20202965

53   LEANDRO FARIA VICTOR 

20203022
90   LEIA MARTINS BRETAS 

 202117583  LEONARDO GOES LUIZ 
 202116875  LEONARDO RODRIGUES SOUZA 
 202116678  LUCIANO RAMOS SAGRES 

20202993
84   LUIS ALBERTO OKU 

20203021
66   MANOEL SOUZA DE MACEDO 

 202027821
0  MARIA ABADIA MARTINS DA SILVA 

20202544
89   MARIA DE FATIMA OLIVEIRA 

MARTINS 
20202968

19 
202029682

7 
20202968

31 
MARIA ELZEANE PEREIRA DE 
CARVALHO 

20202874
13   MARINA FARIA THOMAZ 

20211470 20211474  MATHEUS DA SILVA FREITAS 
20203023

02   MATHEUS WELLINGTON DA SILVA 

20216626   MIKAELL ALEXANDRE GOUVEA 
FARIA 

 202116813  PATRICIA MIGUEL 
20211012

2   PRISCILA FERNANDA MENDONCA 

20203046
94   

R C S RIO PRETO COMERCIO DE 
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 
LTDA ME 

20203038
28   RAFAEL ALVES DA SILVA 

 202029834
4  RAPHAEL HENRIQUE NARDINI DO 

PRADO 

 202024350
6 

20202933
18 REINALDO PINTO DE MENDONÇA 

 202024102
1  RENAN CESAR ARANTES GOULARTE 

 20219897  RENATO RIBEIRO E SILVA 
 202017951 20201795 RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
06 de fevereiro de 2021

4 
 

7 21 

  

20211688
2 

20211688
3 

ROBERTO CARNEIRO 

  20211430
7 ROGERIO GABRIEL 

  20212170
0 

ROSANI DE OLIVEIRA LOURENCIN 
AZEVEDO 

20211009
8   ROSELAINE DA SILVA TEIXEIRA 

  20219062 SANDRA REGINA POLETE 
 202110168  SIDNEI PAULO NARDINI 
 20219920  SUELI APARECIDA GUBSTER 

  20202953
00 

TERRA NOSTRA 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA ME 

 202116884  THAINE PEREIRA RODRIGUES 
20202944

42   TIAGO DIAS GUIMARAES 

 202110858  VALDELUZ DA CRUZ VIEIRA 
20202822

53   VANDERLEI CICUTO 

20202877
17   VICTOR DORNA GUIZELLINI 

20211492   VINICIUS BEZERRA HYGINO 

  

20211829
4 

20211829
7 

WANDERLEY DALLAR MELINO NETO 

20202707
69   WANDERSON DA SILVA MAIA 

 Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 

1 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 05 de FEVEREIRO de 2021. 

Relação semanal de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos 
Diversos INDEFERIDOS: 

ALVARÁ HABITE-
SE 

DIVERSO
S 

INTERESSADO 

20201928
62   2OWT EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA 

 20202762
44  ADEMIR DOS ANJOS 

20202532
08   AGNES PEREIRA DE SOUZA 

 20211236
6  ANDERSON CLEBER FAVARIN 

 20202995
95  ANEZIA MIRANDA FRANCELINO 

 20202929
09  B S W EMPREENDIMENTOS LTDA 

20202980
79 

20202980
80 

20202980
82 CARLOS APARECIDO RIBEIRO 

 20202803
69  CARLOS AUGUSTO BEDIN 

20202637
34 

20202637
38 

20202637
45 

CLAUDINEIA APARECIDA CORREA 
PAGANI 

20202916
81   DARIO CARLOS 

20202916
82   DARIO CARLOS 

 20202890
80  DOUGLAS RANIELI ELESBAO 

 20201838
15  EDILSON MONTEIRO DE CARVALHO 

 20202967
46  FABIO HENRIQUE DE LIMA 

 20211780
4  GILSON PINTO DE SOUZA 

 20202876
91  GUILHERME MAHKOUL PARRA 

20218039   IGOR MARIOTTO BENETI 

 20211244
8  JOAO FERNANDES GARCIA NETO 

2 
 
20202309

93   JOÃO MACHADO JUNIOR 

20203034
80   JOSE AUGUSTO SUNDFELD SILVA 

 20203013
91  JOSIMAR EXPEDITO DA SILVA 

 20202408
14  JULIANA SENA DA SILVA 

20203066
52   L D EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA 

 20202301
49 

20201911
70 

LOPES FARINHA & FILHOS 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

 20202454
70  MARCELO CASTREQUINI GALHARDO 

 20211144
6  MARCOS DE SOUZA FERNANDES 

20212615 20212624  MARIA CRISTINA ARIETA DALL AGLIO 

  20211974
2 MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA DIAS 

20203025
10 

20203025
13 

20203025
18 MARIA FRANCISCA DE ALCANTARA 

 20202895
35  MG COSTANTINI EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA 

 20202961
08  PRO CARDIACO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA 

20218707   RAFAEL FERNANDO DE AVILA 
RODRIGUES 

 20202844
42 

20202844
48 RODRIGO DE SOUZA MARTINS 

20203024
53 

20203024
59  VALDEIR RODRIGO ANTONIO 

 20202986
52  WALDEMAR JOSE PEREIRA 

Fernanda Nates da Cunha Abud  
Secretaria Municipal de Obras 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2020000207622 00717/20 AIRTON JULIANO DAMACENO ME
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 

1973

2019000376039 02334/19
DAHER & DAHER COMÉRCIO DE 

PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 
LTDA EPP

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 
1971

2019000396936 02418/19
FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE 

MEDICINA S J RIO PRETO
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 

1970

2020000220403 02441/20
NEUSA FERNANDES DE ALMEIDA DURAM 

ME
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 

1969

2020000197499 01891/20
R. J. CASTELO RESIDÊNCIA ASSISTIDA PARA 

IDOSOS LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 

1972

2020000291379 02652/20
UNAVITTA RP PRODUTOS CIRÚRGICOS 

LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 

1967

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

202100017783 00267/20 R A DE C AGRELLI & CIA LTDA LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

2019000323237 02088/19 VICTOR YGOR FIGUEIRA SOUTO LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

       São José do Rio Preto, 06 de janeiro de 2021.

Miriam Wowk dos Santos Silva

Gerente de Vigilância Sanitária

EDITAL DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO (L.T.A)  DEFERIDO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EDITAL DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO (L.T.A)  INDEFERIDO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
 
EDITA
L DE 
AUTO
S DE 

INFRA
ÇÃO 

CANC
ELAD

OS 
ARQUI
VADO

S 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S/A 00842/20 AIF-P-C 000068 
ALESSANDRO PIMENTEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI 01311/20 AIF-S-H 000122 
CORTEZ & CORTEZ FARMA DROGARIA LTDA 00454/20 AIF-P-C 000063 
DAI CUCINA GASTRONOMIA LTDA 00571/21 AIF-S-V 000098 
HARUY RIO PRETO RESTAURANTE LTDA 00599/21 AIF-P-F 000134 
LA MAGLIA WEAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01005/20 AIF-P-C 000064 
MUSE CLINIC HAIR LTDA ME 00452/20 AIF-P-C 000064 

São José do Rio Preto, 06 de Fevereiro de 2021. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
ANDERSON SILVA RAMOS 00580/21 AIF-P-C 000269 
ANDERSON SILVA RAMOS 00603/21 AIF-P-F 000132 
ARTIBALE & FARIA BAR E RESTAURANTE LTDA 00604/21 AIF-I-E 1187 
ARTIBALE & FARIA BAR E RESTAURANTE LTDA 00607/21 AIF-P-H 000101 
BOI BOM RIO PRETO CHURRASCARIA LTDA 00585/21 AIF-L-C 000135 
C H L SILVA PASTELARIA ME 00597/21 AIF-S-V 000098 
CASA DE REPOUSO MINHA VIDA LTDA ME 00606/21 AIF-S-F 000149 
CENTRO TERAPEUTICO AGUA VIVA LTDA 00596/21 AIF-S-F 000151 
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS 00594/21 AIF-S-E 000114 
DIVINO GOLE MUSIC BAR LTDA ME 00588/21 AIF-A-LF 000222 
DULCE VALÉRIA LORENZI 00584/21 AIF-P-A 000228 
EVA GENOVEVA ZANIBONI ERLACHER 0380922084 00583/21 AIF-A-N 000300 
FABIANO COSTA MACHADO ME 00582/21 AIF-A-LF 000215 
GAMBOFA PETISCARIA E RESTAURANTE LTDA 00586/21 AIF-S-D 000203 
H C DA SILVA - LOCAÇÃO 00601/21 AIF-P-H 000100 
HARUY RIO PRETO RESTAURANTE LTDA 00600/21 AIF-L-C 000136 
JUAREZ ALVES PEREIRA LANCHONETE ME 00589/21 AIF-P-A 000229 
MARCO AURELIO RAMOS NOGUEIRA 00587/21 AIF-S-D 000204 
MARCOS PAULO DE OLIVEIRA MELO 22567215824 00602/21 AIF-S-E 000109 
NA LOJA ROUPAS E DECORAÇÕES EIRELI 00608/21 AIF-P-F 000133 
RAFAELA SILVA ESTETICA AVANÇADA LTDA 00595/21 AIF-S-F 000148 
REGINA DOLORES VICENTE 07649979806 00579/21 AIF-S-E 000108 
RESTAURANTE FLOR DE SAL EIRELLI ME 00605/21 AIP-P-H 000102 
SUPERMERCADO PORECATU LTDA 00590/21 AIF-S-E 000110 
SUPERMERCADO PORECATU LTDA 00591/21 AIF-S-E 000111 
SUPERMERCADO PORECATU LTDA 00593/21 AIF-S-E 000113 
SUPERMERCADO PRIMACERA LTDA 00592/21 AIF-S-E 000112 
VERA LUCIA BORGES GORLA 97520888800 00598/21 AIF-S-V 000099 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
INTERDIÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 05/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 04/2021
OBJETO: Aquisição de material hidráulico destinado a manutenção 
geral de diversos setores da municipalidade.
Data da realização da Sessão Pública: 23/02/2021
Horário: 09h15min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - 
Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, 
Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.mon-
teaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 03 de fevereiro de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL-SP
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

 Pelo presente, e na melhor forma de direito, consideran-
do-se a regularidade do Processo Seletivo Simplifi cado nº 01/2021, 
HOMOLOGO O PARECER DA COMISSÃO ESPECIAL DO PRO-
CESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, para admissão por tempo 
determinado de excepcional interesse público, de acordo com as 
necessidades do Município, para Professor de Educação Básica II 
dos componentes curriculares de Língua Portuguesa, Matemática, 
Ciências, História, Geografi a, Artes, Inglês e Educação Física, para 
que surta seus efeitos legais.
Cedral, 05 de fevereiro de 2021.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
PARECER DA COMISSÃO ESPECIAL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2021
 A COMISSÃO ESPECIAL DE PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO, designada para o PROCESSO SELETIVO SIMPLI-
FICADO nº. 01/2021 da Prefeitura Municipal de Cedral – SP, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.981, de 
5 de janeiro de 2021, e Edital de Processo Seletivo Simplifi cado nº. 
01/2021, e considerando que foram observados os trâmites legais 
que regem a matéria, os quais foram cumpridos integralmente e, 
após a análise de toda a documentação juntada, apresenta APRO-
VAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2021 
- para admissão por tempo determinado de excepcional interesse 
público, de acordo com as necessidades do Município, para Profes-
sor de Educação Básica II dos componentes curriculares de Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografi a, Artes, Inglês 
e Educação Física, posto que o respectivo processo encontra-se 
em perfeita ordem formal e legal.
Cedral, 05 de fevereiro de 2021.
Isabella Munhoz Facio- PRESIDENTE  /  Olga Regina Marchetti 
Buosi – MEMBRO
Taís Apontes da Silva – MEMBRO
Decreto n.º 3.363, de 05 de fevereiro de 2021.
“Dispõe sobre a Homologação do Processo Seletivo Simplifi cado n.º 
01/2021”.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de 
Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, 
CONSIDERANDO, que foram observados os trâmites legais que 
regem a matéria, os quais foram cumpridos integralmente e, após 
a análise e aprovação do processo pela Comissão Especial de 
Processo Seletivo Simplifi cado, designada pela Portaria nº. 2.981, 
de 05 de janeiro de 2021 e Edital de Processo Seletivo Simplifi cado 
n.º 01/2021, 
DECRETA: 
Art. 1.º - Fica Homologado o resultado fi nal do Processo Seletivo 
Simplifi cado realizado sob n.º 01/2021. 
Art. 2.º - O Processo Seletivo Simplifi cado, ora homologado, dar-se-
-á para admissão por tempo determinado de excepcional interesse 
público, de acordo com as necessidades do Município, para Profes-
sor de Educação Básica II dos componentes curriculares de Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografi a, Artes, Inglês 
e Educação Física, posto que o respectivo processo encontra-se 
em perfeita ordem formal e legal. 
Art. 3.º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Art. 4.º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Cedral, 05 de fevereiro de 2021; 90.º ano de 
Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal                         
Registrado em livro próprio e Publicado por afi xação na mesma 
data e local de costume.
Rosália Matilde Bortoluzzo
Secretária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
RUA TUPI, 765, NOVA REDENTORA - CEP 15090-020, Fone: (17)
3216-4484, São José do Rio Preto-SP - E-mail: riopreto2fam@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE INTERDIÇÃO

Processo Digital nº: 1031596-42.2019.8.26.0576
Classe – Assunto: Interdição - Nomeação
Requerente: Jose Luiz Franco
Requerido: Dercia Miqueletti

Prioridade Idoso

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
INTERDIÇÃO DE DERCIA MIQUELETTI, REQUERIDO POR JOSE LUIZ FRANCO -
PROCESSO Nº1031596-42.2019.8.26.0576.

O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões, do Foro de São José do Rio Preto,
Estado de São Paulo, Dr. Ronaldo Guaranha Merighi, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença
proferida em 08/06/2020, foi decretada a INTERDIÇÃO de DERCIA MIQUELETTI, CPF
589.909.928-34, declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida
civil e nomeado como CURADOR, o Sr. José Luiz Franco. O presente edital será publicado por
três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 26 de agosto de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Ofi cial 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 pretenden-
tes:
1. JHONATAN RICARDO CORONADO CUSTÓDIO e LE-
TÍCIA ANTONIA CARDOSO, sendo ELE fi lho de ADEMIR CUS-
TODIO e de MARCIA REGINA CORONADO e ELA fi lha de JOSÉ 
APARECIDO CARDOSO e de EDINA DONIZETI FERNANDES 
CARDOSO; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém 
souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Pau-
lo, 2200 – Tel: 3202-9090). 05/02/2021.


