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Divulgação

CAIU
Árvore cai so-
bre carro em 

avenida de Rio 
Preto na tar-

de de ontem; 
ninguém ficou 

ferido. 
Pág.A4

Rio Preto adota lockdown e fecha 
comércio e shoppings a partir de hoje

FASE VERMELHA

Gaeco prende 
seis em operação 
contra nova droga 

sintética K4

PRF apreende caminhonete 
adulterada na BR-153

Vereadores 
pressionam e 

igrejas vão 
até às 20h

A restrição do horário de 
funcionamento dos templos re-
ligiosos anunciada pelo prefeito 
Edinho Araújo nesta terça-feira 
levou oito vereadores a procura-
rem o secretário de Governo, Jair 
Moreti, em busca de flexibiliza-
ção do horário. No final da tarde 
o governo anunciou a ampliação 
do horário até às 20h - antes 
eram 18h.    Pág.A2

O anúncio foi feito na ma-
nhã de ontem pela prefeitura. 
As principais mudanças envol-
vem a economia e proíbem o 
atendimento ao público nos 
comércios não essenciais 
como lojas de vestuários e nos 
shoppings. Apenas entregas 
em domicílio serão permitidas. 
Salões, barbearias e acade-
mias ficam fechados. Bares 
e restaurantes também só 
atenderão delivery. Restrições 
valem a partir de hoje. Pág.A2

Pág. A3

Geraldo Alckmin 
dá pontapé inicial 
para conquistar 

base tucana

ÚLTIMA HORA Prefeitura recebeu ontem à tarde grupo de lojistas de shoppings após eles 
protestarem contra medidas mais restritivas e fechamento a partir de hoje.   Pag.A2

Mirassol 
também 

adota medidas 
mais rígidas

Saúde estima 12 mil casos de Covid em março
O Secretario de Saúde de Rio Preto, Aldenis Borim, detalhou nesta terça-feira (2) o plano de abertura de novos leitos em Rio Preto. Segundo o secre-
tário, as internações aumentaram nos últimos dias e a Saúde estima que cerca de 12 mil casos de Covid-19 sejam registrados em março. Pág.A5

Entidades reagem 
e pedem para 
zerar impostos

Mirassol e Novo Horizontino 
terminam derbi com empate

FUTEBOL
Marcos Freitas/ Agência MIRASSOL

O comércio, por exemplo, po-
derá funcionar das 8 às 18 horas, 
apenas com atividades internas, 
sem receber o público de forma 
presencial, com entregas via de-
livery. Academias, barbearias e 
salões de beleza não poderão 
atender de forma presencial. As 
igrejas  poderão funcionar das 6h 
às 20 horas.   Pág.A2

APM divulga nota 
favorável à adoção 

de medidas 
mais severas 

Parlamento 
Regional começa 

ser discutido

Pág. A2

Pág. A4

Pornografia em 
celular de marido 
vira briga e acaba 

na delegacia
Pág. A4
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O presidente da Câmara de 
Rio Preto, vereador Pedro Roberto 
(Patriota) agendou para a próxima 
sexta-feira o inicio das discussões 
para criação do Parlamento Re-
gional Metropolitano. Pág.A3

Prédio da Câmara 
terá restrição 

de acesso
As medidas tem o objetivo de 

ajudar no combate à propagação 
da doença, que nos últimos dias 
têm aumentado de acordo com 
os números de casos registrados 
na cidade.   Pág.A3Sessão da Câmara ontem

Divulgação
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Pág. A6



Fundado em 16 de fevereiro de 2004
A serviço da democracia 

Editora DHOJE Rio Preto Ltda 
Redação, Administração, Publicidade e Oficina

Rua Fritz Jacobs, 1448 - Cep 15025-500
São José do Rio Preto - São Paulo 

Fone:(17)33532447

Cidades da região e Distrito 
onde circulam o DHOJE:

São José do Rio Preto, Bady 
Bassitt, Cedral, Guapiaçu, 

Mendonça, 
Mirassol, Mirassolândia, 

Monte Aprazível, Nova Gra-
nada, Olímpia, Potirendaba, 

Tanabi, Ubarana, Uchôa  

Diretor-Presidente: Edson Paz
Diretora-Geral: Edicleia Batista 

Preço da assinatura
impresso 

Anual:
R$ 245,00 ou 3 x R$ 86,00 

Semestral:
R$ 135,00 ou 6 x R$ 24,00

Trimestral: 
R$ 75,00 ou 3 x R$ 27,00

Vendas avulsas:
 R$ 1,50

Telefones:
Recepção: (17) 3353-2447
Redação: (17) 3363-0113

E-mails

Comercial: comercial@dhojeinterior.com.br
Circulação: circulacao@dhoje.com.br
Editais: diario.oficial@dhoje.com.br

Dhoje web
www.dhojeinterior.com.br

A-2 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
03 de março de 2021 COTIDIANOA-2

FASE VERMELHA

Após Rio Preto adotar lockdown, comércio quer 
“imposto zero” enquanto durarem restrições

A decretação de lockdown 
anunciada pela Prefeitura de 
Rio Preto na manhã desta ter-
ça-feira - as medidas começam 
a valer a partir desta quarta-feira 
- provocou reações imediatas 
de entidades ligadas ao comér-
cio em geral. A insatisfação é 
generalizada e provocou até 
protesto relâmpago de lojistas 
de shoppings da cidade.

As principais mudanças en-
volvem a economia e proíbem 
o atendimento ao público nos 
comércios não essenciais, ou 
seja, as lojas de vestuários e 
utilidades do centro e dos sho-
ppings poderão abrir somente 
para atividades internas e en-
tregas em domicílio.

O Sincomercio (Sindicato 
dos Empregados no Comércio 
de Rio Preto) se posicionou 
contra a atitude do Executivo. 
“Da mesma forma que o Exe-
cutivo tomou atitude fechando o 

comércio, que ele tome atitude 
zerando os tributos municipais 
nesse período. E, se não zeran-
do, que dê descontos de 60 a 
70% de desconto nos tributos 
municipais nesse período”, res-
salta Ricardo Ismael, vice-presi-
dente do Sincomercio.

Um grupo de lojistas dos 
shoppings de Rio Preto se reu-
niu em frente à Prefeitura na 
tentativa de falar com o Prefeito 
e entender o porquê este setor 
foi tão penalizado.

“Nós não estamos aqui para 
aglomerar ou brigar. A gente 
quer expor os nossos direitos 
e entender o motivo do fecha-
mento do shopping, por que a 
gente acredita que lá todas as 
medidas de segurança estão 
sendo tomadas e não é lá que o 
contato está sendo feito”, afirma 
Karla Thiago, empresária.

O grupo foi atendido pelo 
Secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Jorge Luís de Souza. 
De acordo com Karla Thiago, 
os lojistas foram orientados a 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

aguardar. “Ele (secretário) pediu 
pra gente aguardar até amanhã 
porque todo o Estado pode ir pra 
fase vermelha”.

Na ocasião, os lojistas tam-
bém expuseram a necessidade 
urgente da implantação de um 
hospital de campanha na cidade 
já que São José do Rio Preto 
absorve pacientes de mais de 
100 cidades de toda região, fato 
que faz com que os leitos fiquem 
quase lotados, ocasionando o 
fechamento de várias atividades 
que pagam seus impostos para 
São José do Rio Preto.

Em nota, a assessoria da 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico informou que 
“os lojistas foram orientados 
sobre as medidas para conter 
o avanço da Covid-19, como 
o fechamento de serviços não 
essenciais e a necessidade 
de evitar aglomerações para 
conter o vírus. Os comerciantes 
aguardam as determinações do 
Estado e o período de validade 
das restrições”.

Divulgação

Bares, academias, salões e barbearias 
fecham ao público a partir de hoje

O novo decreto municipal, 
que será publicado no Diá-
rio Oficial nesta quarta-feira 
(02), determina que bares, 
academias, salões de beleza 
e barbearias estão proibidos 
de abrir para atendimento ao 
público. O que antes estava 
flexibilizado com restrição 
apenas de horário, agora pas-
sará para lockdown.

Para o Sinhores (Sindicato 
de Hotéis, Restaurantes, Ba-
res e Similares de Rio Preto e 
região), o que já era caótico, 
vai passar a resultar em mais 
demissões e fechamentos de 
estabelecimentos. “Já estava 
difícil, a previsão agora é de 
que pelo menos 35% dos 
estabelecimentos não sobrevi-
vam a esta situação, contando 
os que já não sobreviveram”, 
explica Paulo Silva, Presidente 
do Sinhores.

“Já tentamos entrar na 
justiça, já tentamos conversar, 
já tentamos reuniões com o 
Prefeito e nada adiantou. Nos 
resta pedir a colaboração da 

população agora e fiscalização 
severa para que esta situação 
acabe o quanto antes”, ressal-
ta Paulo.

Os restaurantes, lancho-
netes e trailers de comidas 
também estão privados do 
atendimento ao público, no 
entanto, podem adotar o siste-
ma de retirada das 6h às 18h 
e após este horário somente 
delivery.

Já as academias também 
deverão se manter fechadas, 
ainda sem data prevista para 
reabertura. “Eu lamento que 
o quadro esteja piorando, que 
estejamos passando por isso 
mais uma vez, devemos colo-
car a saúde em primeiro lugar. 
Mas também lamento que a 
Prefeitura nos coloque como 
vilãos. Deveria ter um olhar 
público para outras coisas, 
como ônibus lotados, festas 
clandestinas que não estão 
sendo combatidas e aí também 
entra a falta de colaboração da 
população. A soma de todos 
estes fatores faz a situação 
piorar e as academias e o co-
mércio é que estão pagando 

a conta”, comenta Gustavo 
Musa Lemes, profissional de 
Educação Física.

Os Salões de Beleza e Bar-
bearias, que também estão 
proibidos de abrir, questionam 
o fato de trabalharem justa-
mente com a higiene. “Se é 
pra fechar, que feche tudo, 

Andressa ZAFALON 

como postos de gasolinas e 
escolas. Nosso nome é higie-
ne e beleza, seguimos à risca 
os protocolos da Vigilância. 
Meu movimento caiu de 50 a 
60%, estou trabalhando com 
o mínimo”, diz Wanderley de 
Pádua, proprietário de Salão 
de Beleza.

SINHORES MÉDICOS

APM divulga nota a 
favor de restrições 

mais severas

A Associação Paulista de 
Medicina (APM) Regional de 
São José do Rio Preto se 
manifestou na manhã desta 
terça-feira (2) por meio de 
nota, defendendo que medidas 
restritivas fossem adotadas no 
município. A Associação alega 
que mesmo com abertura de 
novos leitos, há escassez de 
profissionais da saúde com 
qualificação adequada para o 
manejo desses pacientes.

O presidente da APM Re-
gional de Rio Preto, Leandro 
Colturato, conversou com a 
reportagem após a Prefeitura 
anunciar as medidas de res-
trição. “As medidas adotadas 
são similares ao nosso in-
formativo, mas é necessário 
fazer com que essas normas 
sejam cumpridas. Na nossa 
região há pessoas fazendo 
aglomerações, não cumprindo 
o distanciamento social de 
forma correta, não utilizando 
máscara e a Prefeitura tem 

os meios para fazer com que 
essas medidas sejam respei-
tadas”, afirmou.

Ainda de acordo com o 
presidente, há o risco de o 
sistema de saúde entre em 
colapso se os casos não dimi-
nuírem. “O Hospital de Base, 
a Santa Casa, assim como os 
particulares, estão altos índices 
ocupação na UTI. Se não hou-
ver um controle nos casos de 
Covid-19, poderemos começar 
a ter fila para os pacientes 
serem internados”, comentou.

Da REDAÇÃO Divulgação

Donos de lojas em shoppings protestam ontem em frente à prefeitura

Divulgação

MIRASSOL
Cidades começam 
endurecer medidas

A Prefeitura de Mirassol, 
através do decreto nº 5.804, 
determinou nesta terça-feira 
(2) medidas mais restritivas 
no combate à Covid-19. No 
município, 4.312 pessoas já 
se infectaram desde março 
do ano passado, sendo que 
85 mirassolenses já vieram 
a óbito e há 49 munícipes 
internados. As novas medidas 
valem a partir desta quarta-
-feira (3).

O comércio, por exemplo, 
poderá funcionar das 8 às 18 
horas, apenas com atividades 
internas, sem receber o públi-
co de forma presencial, com 
entregas via delivery. Acade-

mias, barbearias e salões de 
beleza não poderão atender 
de forma presencial.

Supermercados, mercados 
e padarias poderão funcionar 
das 6 às 22 horas; Restauran-
tes, lanchonetes, e serviços 
do gênero alimentício poderão 
funcionar das 6 às 18 horas, 
apenas com atividades inter-
nas, sem receber o público 
de forma presencial, com 
entregas via delivery.

As igrejas e demais ativi-
dades religiosas consideradas 
essenciais, poderão funcionar 
das 6h às 20 horas.

Com relação as demais 
atividades e serviços não com-
templados no presente Decre-
to, deverão ser observadas as 

medidas de enfrentamento ao 
Covid-19 previstas no Plano 
São Paulo.

“Tivemos que tomar estas 
medidas restritivas devido ao 
aumento de casos e inter-
nações no nosso município. 
Esperamos que todos os mi-
rassolenses se cuidem, res-
peitando todas as medidas de 
higiene, como distanciamento 
e uso de máscara”, afirmou o 
prefeito, Edson Antônio Erme-
negildo.

A Prefeitura informou que o 
descumprimento das normas 
previstas no Decreto sujeitará 
os infratores à aplicação das 
sanções previstas nas normas 
posturais, sanitárias e demais 
normas municipais em vigor.

Da REDAÇÃO

FLEXIBILIZAÇÃO
Vereadores pressionam e 

igrejas vão atender até ás 20h
A restrição do horário de 

funcionamento dos templos re-
ligiosos anunciada pelo prefeito 
Edinho Araújo nesta terça-feira le-
vou oito vereadores a procurarem 
o secretário de Governo, Jair Mo-
reti, em busca de flexibilização do 
horário determinado pelo Comitê 
de Enfrentamento da Covid-19.

Estiveram com Moreti os ve-
readores Anderson Branco (PL), 
Karina Caroline (Republicanos), 
Odélio Chaves (PP), Jean Charles 
(MDB), Bruno Moura (PSDB), 
Bruno Marinho (Patriota), Júlio 
Donizete (PSD) e Celso Peixão 
(MDB), segundo eles o funciona-
mento das 6h às 18h não atende 
as necessidades dos templos 

religiosos, pois muitos dos fiéis 
deixam seus trabalhos após esse 
horário.

Horas depois, o governo mu-
nicipal alterou o horário de fun-
cionamento dos templos, que 
passou a ser das 8h às 20h. 
“Todos os templos religiosos, as 
igrejas cristãs, as católicas, os 
centros espiritas todos tem ati-
vidades e sempre após as 18h, 
então se limitarmos deixamos de 
ser atividade essencial”, afirmou 
a vereadora Karina Caroline.

A vereadora lembrou que o 
governador João Dória (PSDB) 
reconheceu as igrejas como ati-
vidades essenciais, destacando 
que a decisão anunciada pelo 
prefeito iria na contramão da 
decisão estadual. “O decreto 

do Dória nos deu a condição 
de tornar um serviço essencial, 
só que nesse decreto municipal 
nós estamos sendo excluídos”, 
destacou.

O vereador Anderson Branco 
lamentou a decisão do Comitê, 
inclusive na limitação de setores 
econômicos. “Momento difícil 
com limitação de horário das 
igrejas, mas também vejo abuso 
na limitação dos restaurantes, 
pois estão seguindo as recomen-
dações sanitárias”, afirmou.

Durante a sessão desta terça-
-feira, o vereador Bruno Marinho 
leu uma mensagem do secretário 
Jair Moreti informando que o pre-
feito Edinho Araújo atendeu pedi-
do dos parlamentares e permitiu a 
abertura dos templos até às 20h.

Thiago PASSOS 
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Debates para criação 
do Parlamento Regional 
começam nesta sexta

O presidente da Câmara 
de Rio Preto, vereador Pedro 
Roberto (Patriota) agendou 
para a próxima sexta-feira o 
inicio das discussões para 
criação do Parlamento Re-
gional Metropolitano.

O encontro será realiza-
do virtualmente e contará 
com a presença dos demais 
34 presidentes das casas 
legislativas com compõem 
o bloco de municípios se-
lecionados em estudo de-
senvolvido pela Fundação 
Seade e apresentado pela 
secretaria de Desenvolvi-
mento Regional no último 
sábado.

No convite, o qual a re-
portagem teve acesso com 
exclusividade o presidente 
do legislativo rio-pretense 
destaca a importância dos 
debates regionais entre os 
parlamentares. “Fiz a pro-
posta de, diante da união 
das Câmaras Municipais, 
implantarmos um Parla-
mento Regional envolvendo 
as 35 Câmaras Legislativas 

dos municípios que farão 
parte desta Região Metro-
politana”, destacou.

Pedro Roberto destaca a 
necessidade de ampliação 
dos debates para fortalecer 
ainda mais as inciativas 
regionais. “Para aprofundar-

Thiago PASSOS
redacao@dhoje.com.br

PANDEMIA

Prédio da Câmara terá restrições de público
O presidente da Câmara, 

Pedro Roberto definiu nesta 
terça-feira regras para conter 
o avanço da covid-19 na sede 
do legislativo municipal e 
adequar os atendimentos as 
normas editadas pelo prefeito 
Edinho Araújo que implantou 
restrições para os setores 
econômicos.

Segundo o parlamentar, 
as medidas tem o objetivo de 
ajudar no combate à propa-
gação da doença, que nos úl-
timos dias têm aumentado de 
acordo com os números de 
casos registrados na cidade.

“Vamos garantir a se-
gurança dos servidores e 
também da população que 
frequenta a Câmara. Vamos 
continuar trabalhando, porém 
de forma remota, o que é 
extremamente necessário 
nesse momento que estamos 
passando”, afirma Pedro 
Roberto.

De acordo com a decisão 

que entra em vigor na data de 
hoje, o Setor de Transporte 
passa a atender exclusiva-
mente as demandas adminis-
trativas, com os trabalhadores 
atuando em regime de rodizio, 
sendo proibida a utilização por 
assessores e vereadores.

Outra decisão prevê que 
as Sessões Ordinárias e Ex-
traordinárias serão realizadas 
exclusivamente de forma re-
mota, com a presença pre-
sencial no plenário apenas do 
presidente, 1º e 2º secretários 
, assim como os servidores 
convocados para atuar na 
condução dos trabalhos le-
gislativos.

Ficam proibidas no prédio 
do legislativo reuniões, audi-
ências públicas, solenidades 
e cessão dos espaços do 
Plenário e Auditório para a re-
alização de eventos externos, 
sendo permitidas apenas de 
forma remota trabalhos de-
senvolvidos pelas Comissões 
Permanentes da casa.

Thiago PASSOS

Câmara derruba veto de auxílio para empresários

Os vereadores de Rio 
Preto rejeitaram veto do 
prefeito Edinho Araújo 
(MDB) ao projeto do ve-
reador Anderson Branco 
(PL) que concede auxilio 
emergencial aos empre-
endedores afetados pelas 
medidas de restrição ado-
tadas pelo governo muni-
cipal para conter o avanço 
da covid-19.

O veto foi rejeitado com 
15 votos dos vereado-
res, apenas Jean Charles 
(MDB) votou pela ma-
nutenção da decisão do 
prefeito.

Durante a sessão os 
parlamentares aprovaram 
em regime de urgência, 
quando são analisados le-
galidade e mérito no mes-
mo dia, projeto de Edinho 
que libera R$ 53 milhões 

para ações da secretaria 
de Saúde.

Os vereadores aprova-
ram em primeira discussão 

Diversidade Sexual e de 
Gênero.

Foram aprovados ainda 
três projetos de Resolução 
que propõem alterações 
no Regimento Interno da 
Câmara. De Pedro Roberto 
(Patriota), foi aprovada a 
resolução que autoriza o 
uso remoto da Tribuna Li-
vre, por meio de aplicativos 
de videoconferência.

Também foi aprovada a 
resolução de Jean Charles 
(MDB), para que as sessões 
nas quais o Orçamento do 
município estiver na pauta 
sejam exclusivas para de-
bate e votação da matéria, 
assim como resolução do 
vereador João Paulo Rillo 
(Psol), que amplia de um 
para quatro o número de 
munícipes que poderão 
utilizar os 10 minutos da 
Tribuna Livre durante as 
sessões ordinárias.

Thiago PASSOS

o projeto de Lei de autoria 
do Executivo que propõe 
a criação do Conselho 
Municipal dos Direitos da 

Divulgação

SESSÃO

METROPOLITANA

Sessão da Câmara ontem derrubou veto e aprovou 
projetos do Executivo

mos no debate sobre esta 
ação política CONVIDAMOS 
V. Ex.ª para uma REUNIÃO 
VIRTUAL, a ser realizada na 
próxima Sexta-feira, dia 05 
de março, às 15h, através 
da plataforma Zoom. Seria 
de extrema importância sua 

Temporariamente fica proi-
bida a entrada de visitantes 
no legislativo, e cada gabinete 
poderá manter no máximo 
duas pessoas, inclusive con-
tando a presença do vereador, 
exceto no gabinete da presi-

O encontro será realizado virtualmente e contará com a presença dos demais 34 
presidentes das casas

participação pessoal nesta 
reunião. Porém caso não 
seja possível, solicitamos a 
participação de um repre-
sentante de sua Câmara 
Municipal”, diz o documento 
encaminhado nesta terça-
-feira.

Divulgação

dência que poderá contar com 
a presença do presidente e 
dois assessores. Os trabalha-
dores irão atuar em rodizio, 
conforme necessidade de 
serviços a ser definidos por 
cada diretoria da casa.

Arquivo DHOJE

Alckmin foca 2022
Geraldo Alckmin (PSDB) começou suas andanças pelas cida-

des do interior com o objetivo de manter contato com lideranças 
políticas tucanas, sinal que já está se preparando para disputar 
as eleições no ano que vem. Na última segunda-feira, ele visitou 
o prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB), para falar da política 
nacional e também como recuperar a economia do País, pós 
pandemia. “A vida não é só viver, tem que conviver e participar”, 
disse, no encontro com o prefeito. O foco de Alckmin, que go-
vernou São Paulo por quatro vezes, é visitar prefeitos tucanos 
em todo o Estado. Duas perguntas: irá concorrer ao governo do 
Estado ou para o Senado?  A primeira opção parece ser a mais 
provável! Na foto, Alckmin com o prefeito Furlan. 

Chapa
Como o processo de for-

mação de chapa ainda está 
incipiente, em tese, existem 
duas possibilidades para Alck-
min disputar as eleições. Se 
for para concorrer ao cargo de 
governador, diz um tucano que 
pediu para não declinar seu 
nome, a primeira opção seria 
amarrar um acordo com Márcio 
França (PSB) para sair como 
vice da chapa. Uma compo-
sição com o atual vice-gover-
nador Rodrigo Garcia (DEM) 
também não está descartada. 

Um passo à frente
Ao ser indagado se vai disputar as eleições no ano que vem, 

Paulo Pauléra (PP, foto) disse que seu nome sempre é cotado para 
disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa, porém, revela 
que a ideia ainda não amadureceu. Adiantou, no entanto, que o 
partido tem interesse e já está conversando com prováveis can-
didatos que tenham interesse em concorrer no processo eleitoral 
por Rio Preto. O vereador diz que para federal está definido: o 
deputado Fausto Pinato (PP) vai concorrer à reeleição.  “O partido 
vai ter candidato em Rio Preto, um ou mais, pode ter certeza 
disso”, concluiu. A política, portanto, é dinâmica e sempre está 
a um passo à frente do que acontece no mundo real.

Exemplo
O diabo é que existe pes-

soa com disposição para fazer 
campanha contra as medidas 
que têm o objetivo de controlar 
a propagação da covid-19. 
Se todos tivessem seguido 
à risca o que as autoridades 
sanitárias defendem desde o 
começo da pandemia, a do-
ença já estava sob controle. 
Exemplos negativos para que 
o vírus prospere é que não 
faltam. Devido a falta do apoio 
coletivo, muitos vão morrer, in-
clusive do grupo negacionista.

Colapso
Quando um povo não tem 

disciplina, principalmente 
em período de pandemia, a 
maioria paga pela irrespon-
sabilidade. Desde as festas 
de fim de ano o número de 
infectados por covid-19 sem-
pre esteve elevado em Rio 
Preto. Para piorar o quadro, 
as festas carnavalescas clan-
destinas fizeram o número de 
casos disparar. Edinho Araújo 
(MDB) anunciou ontem medi-
das mais severas para evitar 
colapso no sistema de saúde. 

Orçamento
O deputado Beto Pereira 

(PSDB-MS) diz que o relatório 
da receita do Orçamento da 
União de 2021, deve ser fina-
lizado até quinta-feira. Pereira 
ressaltou a necessidade de 
aprovar o Orçamento ainda 
em março, para dar agilidade 
ao Poder Executivo na execu-
ção dos gastos públicos. Ele 
acrescentou que os prazos 
são apertados para a apre-
sentação de emendas, dos 
relatórios setoriais de despe-
sas e do relatório da receita.

Pressão
Assim que as medidas fo-

ram anunciadas, um áudio co-
meçou a circular no WhatsApp, 
onde um cidadão pede para os 
comerciantes passarem o nú-
mero do celular do prefeito, do 
vice-prefeito e de vereadores 
para clientes bombardearem o 
governo. “Galera, não adianta 
xingar o Edinho (Araújo): a so-
lução é fazer uma força política 
enviando mensagens e dizer 
que não vai votar mais nele; 
em Ribeirão funcionou (sic)”, 
diz o anônimo.

Sem apologia
Projeto da deputada Tabata 

Amaral (PDT-SP) torna crime 
fazer apologia ao retorno da 
ditadura militar, com pena de 
reclusão de um a quatro anos. 
O texto insere trechos na Lei 
de Segurança Nacional. “Em 
muitos episódios recentes 
temos assistido a declarações 
de cidadãos, em exercício 
ou não de função pública, 
incompatíveis com a própria 
essência da Constituição”, 
diz, se referindo ao deputado 
Daniel Silveira (PSL-RJ). 

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello
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Operação do Gaeco prende seis 
em Rio Preto e mira nova droga K4

Coordenada pelo GAECO - 
Grupo de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organizado - 
com apoio do Ministério Público, 
é realizada a Operação Quimera 
nesta terça-feira (2) que visa 
combater o tráfico de drogas na 
região de Rio Preto.

Segundo informações pre-
liminares, durante a operação 
nesta manhã seis pessoas foram 
presas pelo 9° Baep - Batalhão 
de Ações Especiais de Polícia 
de Rio Preto, três em flagrante 
e três por mandado de prisão, 
sendo duas mulheres e quatro 
homens.

Os suspeitos foram locali-
zados e presos em bairros da 
cidade dentre eles Jaguaré, 
Eldorado e Maria Lúcia. Foram 
apreendidos armas, munições 
e drogas, aproximadamente 4,4 
quilos de cocaína, 2.516 micro 
pontos e mais duas embalagens 
contendo diversos micro pontos, 
100 pedras de droga sintética 
MDMA, dois revólveres sendo 
um calibre 32 e um calibre 38, 
57 munições, R$1.400 em 
dinheiro e diversos apetrechos 

Janaína PEREIRA  
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

SINTÉTICA

para fabricação e pesagem das 
drogas.

Os suspeitos de participarem 
de uma organização criminosa 
do tráfico de drogas foram leva-
dos a Central de Flagrantes.

Operação -Setenta policiais 
militares dão apoio ao Ministé-
rio Público em São José do Rio 
Preto.

Nesta terça-feira (2) promo-
tores de Justiça do Grupo de 
Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado (Gaeco), 
servidores do Ministério Público 
e 70 policiais militares (9º BAEP 
– CPI5 -São José do Rio Preto), 
com o emprego de 21 viaturas, 
deflagraram a Operação Quimera 
para cumprir sete mandados de 
prisão temporária e nove man-
dados de busca e apreensão 
expedidos pela 1ª Vara Criminal 
de São José do Rio Preto.

As investigações objetivam 
combater a produção e co-
mercialização de droga deno-
minada “K4”. Recentemente, 
esse entorpecente passou a ser 
comercializado de forma ampla 
no interior dos estabelecimentos 
prisionais, tendo em vista sua 
lucratividade e facilidade de 

Mais de setenta policia participaram a operação, que 
começou na madrugada de ontem e apreendeu drogas e 
prendeu seis pessoas

JOÃO GONÇALVES, natural de Nhan-
deara/SP ,faleceu aos 76 anos de idade. 
Era casado com a Sra. Clarice Franco 
Gonçalves  e deixa os fi lhos Valtemir, 
Maria e Adriana Telma. Foi sepultada no 
dia 02/03/2021 às 15:00, saindo seu 
féretro do velório da Capelas Prever para 
o cemitério São João Batista.

HITOR RODRIGUES, natural de Fer-
nando Prestes/SP ,faleceu aos 80 anos 
de idade. Era casado com a Sra. Antônia 
Josefa Perin Rodrigues e deixa os fi lhos 
Luciana Elis e Gislaine Cristina. Foi sepul-
tada no dia 02/03/2021 às 13:00, saindo 
seu féretro do velório da Ercília para o 
cemitério  da Ressurreição.

PAULO HENRIQUE JULIANO, natural 
de São José do Rio Preto/SP ,faleceu aos 
54 anos de idade. Era casado com a Sra. 
Giselda Meneguessi Juliano  e deixa os 
fi lhos Emanuelle e Gabriel Henrique. Foi 
sepultada no dia 02/03/2021 às 15:00, 
saindo seu féretro do velório da Capelas 
Prever para o cemitério de Catanduva.

LUZIA FONTES MARTINEZ, natural de 
Santa Adélia/SP ,faleceu aos 89 anos de 
idade. Era viúva do Sr. Antônio Martinez e 
deixa os fi lhos Maria Helena. Foi sepultada 
no dia 02/03/2021 às 10:00, saindo seu 
féretro do velório direto para cemitério 
Parque Jardim da Paz.

ARDERINO RODRIGUES DA SILVA, 
natural de Meridiano/SP ,faleceu aos 69 
anos de idade. Era divorciado e deixa 
os fi lhos Elvis, Peterson e Kleber. Foi 
sepultada no dia 02/03/2021 às 16:30, 
saindo seu féretro do velório da Capelas 
Prever para o cemitério São João Batista.

JOSÉ DA SILVA, natural de Mato Ver-
de/MG ,faleceu aos 88 anos de idade. Era 
casado com a Sra. Edeny Thomeia Braz 
da Silva e deixa os fi lhos Elvis, Peterson 
e Kleber. Foi sepultada no dia 02/03/2021 
às 17:00, saindo seu féretro do velório 
da Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

  FALECIMENTOS

BR 153 Divulgação

CASAL
Mulher acha pornografia 
em celular de marido e 
briga para na delegacia

Uma empregada doméstica 
de 43 anos encontrou porno-
grafia no celular do marido, 
um ajudante de pedreiro de 
35 anos, o que provocou a 
briga do casal que foi parar na 
delegacia. Segundo informa-
ções do boletim de ocorrência, 
policiais militares do 17° Ba-
talhão foram acionados nesta 
segunda-feira (1) por volta das 
17h  e foram até a residência 
no bairro Estância Nossa Se-
nhora de Fátima em Rio Preto. 
Chegando no endereço o casal 
fazia acusações mútuas de 
agressão.

A mulher disse aos policiais 
que tem um relacionamento 
de oito anos com o homem e 
não teve filhos,  só tem uma 
filha de outro relacionamento. 
A discussão se deu porque ela 
encontrou pela manhã vídeos 
pornográficos no telefone ce-
lular do companheiro e quando 
ele chegou do trabalho os dois 
acabaram brigando, nisso um 

boletim de ocorrência já tinha 
sido registrado pelo marido.

No final da tarde uma nova 
discussão entre eles e segundo 
a mulher o marido quebrou a 
geladeira e a máquina de lavar 
durante da briga. A empregada 
doméstica disse ainda que o 
marido a ameaçou com um 
pedaço de pau que lhe causou 
um ferimento na mão direita. A 
versão do ajudante de pedreiro 
é outra, ele disse que após re-
gistrar o boletim de ocorrência, 
no período da tarde a mulher 
voltou a brigar com ele e muito 
alterada quebrou a televisão 
e lhe agredido, mas que não 
deixaram lesões.

Os dois foram levados para 
delegacia, foram ouvidos e 
liberados após recusar atendi-
mento médico. O caso foi enca-
minhado para DDM – Delegacia 
de Defesa da Mulher que irá 
apurar melhor a situação. O 
caso foi registrado na Central 
de Flagrantes como lesão cor-
poral, ameaça, dano e violência 
doméstica.
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SEM FERIDOS

FALSO CLIENTE
Motorista de aplicativo cai em golpe e perde R$ 1,6 mil

Um motorista de aplicativo 
de 51 anos procurou a Central 
de Flagrantes para registrar 
queixa como vítima de este-
lionato. Segundo informações 
do boletim de ocorrência, o 
homem informou que nesta 
segunda-feira (1) por volta 
das 13h15 recebeu uma indi-
cação de amigas de um hotel 
em que já trabalhou para uma 
corrida de um hóspede.

A vítima disse que o ho-
mem se identificou como 
Marcos Aurélio e lhe informou 
que precisava do trabalho de 
motorista por três dias na 
cidade e combinou o valor 
com ele por R$1.300. O tal 
Marcos falou com o motorista 

de aplicativo pelo whatsapp 
dizendo que a empresa em 
que ele trabalha realizou um 
depósito maior que o combi-
nado e solicitou reembolso 
da diferença. A vítima após 
ver dois comprovantes de 
TED no whatsapp no valor de 
R$4.500  e acreditando no 
golpista, fez dois PIX um no 
valor de R$1.200 e outro no 
valor de R$1.500.

Após ele realizar o PIX, 
notou que foi bloqueado pelo 
suposto cliente, que na ver-
dade era um golpista, do 
qual ele nunca viu pessoal-
mente e só conversou pelo 
whatsapp.  O motorista de 
aplicativo soube ainda pelo 
hotel que o golpista chegou 
a fazer três reservas mas que 
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Árvore cai sobre carro durante 
chuva em avenida de Rio Preto

A chuva que caiu na tarde 
desta terça feira (2) por volta 
das 16h provocou a queda 
de uma árvore próximo a 
Rodobens ao lado do Posto 
Pérola na Avenida Murchid 
Homsi, sobre um carro um 
Fiat Chronus.

Segundo informações do 
Corpo de Bombeiros feliz-
mente não houve vítimas, o 
motorista um homem de 30 
anos estava passando pelo 
local quando a árvore caiu, 
ele estava sozinho no carro. 
Segundo os bombeiros ele 
disse que estava sentindo 
apenas uma dor no pescoço 
e foi levado para o Hospital 
de Base apenas para exames 
de rotina pra saber se não 
fraturou nada.

Ainda segundo os bom-
beiros a remoção da árvore 
foi feita com o apoio da equi-
pe da Prefeitura Municipal e 
não foram registradas outras 

ocorrências com gravidade. 
O trânsito ficou parcialmente 
interrompido mas logo foi 
liberado.

Procuramos a Secretaria 
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não tinha feito check-in até 
aquela data. A vítima teve um 
prejuízo de R$1.650. O caso 
foi registrado na Central de 
Flagrantes  como estelionato 
e até momento o golpista não 
foi localizado.

de Comunicação da Prefeitu-
ra para saber o que pode ter 
motivado a queda da árvore, 
até o momento não tivemos 
retorno.
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Árvore caiu sobre carro na tarde de ontem em avenida

ingresso. Registrou-se aumento 
de  600% de “K4” no último ano. 
Trata-se de droga com elevado 
poder de provocar dependência 
química e responsável por danos 
severos à saúde. Os “Canabinoi-
des Sintéticos” foram criados na 
década de 80 para fins medici-
nais, encontrando evolução na 
década de 90, nos EUA, país 
que passou a enfrentar uma 
epidemia decorrente do uso de 
maconha sintética, denominada 
K2 – Spice, inclusive no interior 
dos estabelecimentos prisionais, 
com notórias demonstrações do 
chamado “efeito zumbi”.

Como uma evolução da K2, 
a K4 brasileira não se restringe 
somente ao “Canabinoide Sin-
tético”, podendo conter outras 
substâncias proibidas, dentre 
elas o MDMA. Quando impregna-
da com “Canabinoide Sintético”, 
pode chegar a apresentar mais 
de 100 vezes os efeitos  em 
comparação com a forma “na-
tural”. Outra diferença é que, ao 
contrário do emprego da solução 
líquida em “ervas” como ocorre 
com a K2, a K4 se vale de inédita 
apresentação em selo (divisão 
por micropontos).

As investigações desven-

daram atuação de organização 
criminosa, inclusive com partici-
pação de detento custodiado em 
Presidente Bernardes, voltada à 
prática de crimes graves, espe-
cialmente o tráfico de K4. Desco-
briu-se, inicialmente, a aquisição 
de insumos, fabricação e distri-
buição da “K4”, confeccionada 
com “Canabinoide Sintético” ou 
MDMA, bem como suas formas 
de consumo. Sabe-se, igualmen-
te, que a organização criminosa 
PCC é responsável por boa parte 
do tráfico da droga, cuja comer-
cialização se apresenta como 
um dos maiores riscos atuais à 
segurança e saúde públicas.

Apura-se, igualmente, os 
reflexos financeiros do tráfico de 
“K4”, com conhecimento de que 
rende à facção criminosa, para 
além de outros produtores, mais 
de R$ 1 milhão por mês, valor 
que é revertido para o financia-
mento de outros crimes graves, 
inclusive contra a vida e os que 
atentam contra o Estado Demo-
crático de Direito. Durante as 
diligências, foram apreendidas 
grande quantidade de cocaína, 
armas de fogo, munições, folhas 
de k4, bem como insumos utili-
zados para sua produção.

PRF recupera caminhonete adulterada durante blitz

A PRF - Polícia Rodoviária 
Federal apreendeu uma ca-
minhonete Triton ano 2016 
na tarde desta segunda-feira 
(01), por volta das 16h30, 
em Rio Preto com indícios 
de adulteração nos sinais de 
identificação, como número de 
chassi e marcação nos vidros.

Segundo informações da 

PRF a abordagem ocorreu em 
frente à base operacional da 
Polícia Rodoviária no Km 69 da 
BR 153. Os policiais  rodoviá-
rios realizavam a conferência 
do número do chassi e dos vi-
dros, quando constataram que 
as marcações originais haviam 
sido raspadas e substituídas 
por outras marcações, perten-
centes a um veículo “quente”, 
com as mesmas característi-

cas do veículo adulterado.
Ainda segundo informa-

ções da PRF o motorista 
informou que havia adquirido 
o veículo há dois meses e 
pago por ele o valor de R$ 
90 mil, mas que não havia 
feito a transferência da pro-
priedade para seu nome pois 
ainda faltava um valor a ser 
pago ao vendedor. O condutor 
relatou ainda que o homem 

que vendeu o veículo era um 
conhecido dele da cidade de 
Vargem Grande Paulista.

O veículo foi encaminhado 
para a Central de Flagrantes 
onde passará por exame pe-
ricial para identificação dos 
sinais originais. De 2018 a 
2020, a PRF recuperou em 
Rio Preto 37 veículos adulte-
rados que estavam transitan-
do na BR 153.

Janaína PEREIRA 

De 2018 a 2020, a PRF recuperou em Rio Preto 37 veí-
culos adulterados que estavam transitando na BR 153

Casal foi parar na delegacia e mulher orientada a 
procurar a DDM

Caso foi registrado na Central de Flagrantes

Arquivo DHOJE
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Em dezembro de 1992, a atriz Daniella Perez foi brutalmente as-
sassinada por um outro ator e sua esposa. Daniella era casada com o 
ator Raul Gazolla. Daniella e o assassino contracenavam na “De corpo 
e alma”. 

Quando o crime foi desvendado o impacto em termos de estresse 
foi colossal na vida de Raul Gazolla, atualmente com 65 anos. Então, 
ele partiu para uma nova filosofia de vida, baseada em prática intensa 
de atividade física, aprendizado de lutas marciais e busca de um per-
feccionismo físico inimaginável.

Certamente, essa mudança de filosofia de vida poderia ter tido 
melhores desmembramentos caso houvesse a concomitância de paz 
de espírito e plena serenidade. Mas não foi assim, visto que Raul 
acumulava em seu âmago profunda angústia e uma ferida que não 
cicatrizava. Seu corpo seguia um determinando curso totalmente oposto 
aos pensamentos e sentimentos que permeavam sua mente. 

Deste desequilíbrio entre corpo e mente, surgiram os problemas 
cardiovasculares do ator. E isso certamente não aconteceu ou aconte-
ce somente com Raul -quantos de nós já passamos por experiências 
adversas e decidimos mudar radicalmente nossos hábitos, sem planejar 
ou consultar alguém que pudesse efetivamente aconselhar e orientar 
como proceder adequadamente?

Gazolla sofreu o primeiro infarto há 10 anos, em um aeroporto. 
Achou que os sintomas de mal-estar estavam relacionados a uma 
intoxicação alimentar. Não eram. Teve um ataque cardíaco e precisou 
implantar um stent. O ator relatou que estava profundamente estressa-
do, ainda abalado com a morte de Daniella Perez, e que também havia 
um fator hereditário muito marcante em sua família.

Após esse primeiro infarto, ele manteve sua rotina utilizando me-
dicamentos, mas acentuou a prática de atividade física, imaginando 
que não houvesse efeitos colaterais por estar treinando em ritmo tão 
rígido. Durante um treino de jiu-jitsu, cerca de um ano após o primeiro 
infarto, apresentou uma nova ocorrência. Segundo relatado por ele, 
depois deste segundo infarto, recebeu orientações para não treinar 
com uma frequência cardíaca acima de 180 batimentos por minutos. 
Ele seguiu a orientação nos treinos e decidiu parar com as medicações 
e manter uma alimentação regrada. No final daquele ano, abusou dos 
alimentos doces e gordurosos, apresentando sequencialmente mais 
dois infartos do coração.

Vários aspectos sobre a saúde cardiovascular merecem muita aten-
ção nesse histórico do ator. Abaixo, vocês entenderão os motivos de 
Raul ter infartado tantas vezes e não ter morrido, além de ter algumas 
lições que podem ajudar todos nós a cuidar da saúde. 

Lição 1: a influência genética
Quando existe forte influência de fatores hereditários em sua saú-

de cardiovascular, você precisa tomar mais cuidado com seu nível de 
estresse e com excesso de atividade física. A influência genética pode 
representar uma menor tolerância do coração e suas artérias a uma 
sobrecarga causada pelos hormônios de estresse e pelas demandas 
provocadas pela atividade física muito rígida. Portanto, é importante 
manter uma rotina de acompanhamento cardiológico, sempre respei-
tando os limites individuais. 

Lição 2: intensidade dos exercícios
Quando realizamos atividades físicas, existe uma correlação muito 

forte entre o condicionamento e a frequência cardíaca (número de bati-
mentos do coração por minuto). Observe como “pessoas destreinadas” 
cansam facilmente ao correr e seus batimentos cardíacos aumentam 
muito rapidamente, ficando com aquela sensação de “coração sain-
do pela boca”. O condicionamento cardiovascular e cardiopulmonar 
consiste em treinar nosso coração e nosso pulmão, sob determinadas 
circunstâncias de carga, intensidade e frequência, a um determinado 
ritmo de esforço físico. No caso de Raul, o treinamento intenso gerou 
uma acentuada elevação dos batimentos cardíacos, sem que houvesse 
o devido condicionamento. Não houve tempo suficiente de adaptação 
do corpo ao exercício, resultando em risco maior para uma ocorrência 
cardiovascular, como o infarto.

Lição 3: o estresse
Não subestime o nível de estresse que você está vivenciando. 

Estresse precisa ser atenuado de alguma forma, seja usando medi-
camentos ou, preferencialmente e sempre que possível, por medidas 
não medicamentosas, como atividade física moderada, leitura, ouvir 
música, atividades de relaxamento e viagens de lazer. O estresse pode 
progressivamente extinguir pessoas, ceifar vidas. Quando se torna crô-
nico, o problema coloca nossos organismos em risco, eleva a pressão 
sanguínea, os batimentos cardíacos e exige mais do coração. É uma 
questão de saúde pública, precisamos direcionar mais foco e investi-
mentos na contenção deste mal.

Lição 4: uso de medicamentos
Duas atitudes não devem ser adotadas quando se pretende desfrutar 

de uma saúde cardiovascular plena: automedicação e parar de tomar 
os medicamentos por conta própria. Quem se automedica está sujeito 
aos diversos efeitos colaterais dos remédios e às complicações que 
resultam da mistura inadequada de medicamentos. Por outro lado, ao 
decidir parar de tomar as medicações por conta própria, como no caso 
de uma pessoa que já teve um infarto do coração, o risco de recor-
rência do infarto torna-se significativamente elevado. Parar de tomar 
as medicações pode até levar a uma falência orgânica e morte. Uma 
ressalva: não estou dizendo que Gazolla fez isso, só alertando sobre 
erros que ninguém deve cometer.

Lição 5: alimentação gordurosa e açúcar
Pessoas que já tiveram uma doença grave do coração, como o 

infarto, não devem abusar de alimentos gordurosos e doces, mesmo 
em períodos de festas de fim de ano. É preciso moderação na escolha 
e consumo desses alimentos. Quem já foi vítima de infarto ou qualquer 
outra doença cardíaca precisa entender que não tem mais a mesma 
tolerância ou flexibilidade para extrapolar as regras médicas estabele-
cidas após o primeiro evento cardiovascular. Isso é tão real que muitas 
vezes um reinfarto pode ser mais fatal do que o próprio primeiro episódio 
de infarto. Raul Gazzola pode ser considerado um sobrevivente por ter 
resistido a quatro!

Lição 6: anatomia do coração
Existe uma explicação anatômica e fisiológica para o fato de algumas 

pessoas sobreviverem a vários infartos. Algumas pessoas desenvolvem 
circulação colateral nas artérias do coração. Isso é: vários novos peque-
nos vasos sanguíneos vão se formando ao longo do tempo, sendo mais 
numerosos nas pessoas com mais de 50 anos e também em pessoas 
que mantêm um ritmo de atividade física regular. Pode-se inferir que um 
dos fatores que favoreceu Raul, permitindo que os infartos não tivessem 
um desfecho letal, tenha sido a existência de circulação colateral abun-
dante em seu coração. Assim, quando um vaso sanguíneo foi obstruído, 
o sangue continuou chegando ao músculo cardíaco pelos pequenos 
vasos que se formaram. Também podemos cogitar que a extensão dos 
infartos não tenha sido tão grande, favorecendo a manutenção de uma 
boa função cardíaca.

Repito que Raul Gazolla pode ser considerado um sobrevivente, mas 
o roteiro de sua história nem sempre se repete em outras pessoas e, 
em muitos casos, um único infarto ou um segundo infarto podem ser 
fatais. Por isso, devemos ter todos os cuidados referentes ao controle 
do estresse, qualidade da alimentação e intensidade das atividades 
físicas para prevenir o ataque cardíaco.

Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel - Cardiologista com especia-
lização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de Nutrologia e 
Longevidade e coordenador da Faculdade de Medicina da Unilago 
- www.coracaomoderno.com.br

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO
Raul Gazolla infartou quatro 

vezes: como é possível e 
por que ele não morreu?
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Divulgação

EM MARÇO

O Secretario de Saúde de 
Rio Preto, Aldenis Borim, de-
talhou nesta terça-feira (2) o 
plano de abertura de novos 
leitos em Rio Preto. Segundo 
o secretário, as internações 
aumentaram nos últimos dias 
e a Saúde estima que cerca de 
12 mil casos de Covid-19 sejam 
registrados até o fim do mês de 
março.

“Se nós continuarmos como 
nós estamos, é esperado, ma-
tematicamente, para o mês de 
março cerca de 12 mil casos 
novos. Destes casos, dois mil 
no mínimo vão precisar de in-
ternação. Destas internações, 
650 vão precisar de UTI. Então 
chegou o momento que temos 
que impedir a circulação viral”, 
afirmou Borim.

A Saúde informou que pre-
tende abrir 50 novos leitos, sen-

Saúde prevê 12 mil casos 
e duas mil internações

do 30 de UTI e 20 de enfermaria. 
No entanto, segundo Aldenis, a 
abertura será gradativa. “Nós 
não estamos conseguindo os 
equipamentos necessários para 
abrir os 50 leitos de uma vez. 
Precisamos de respiradores, 
monitores, camas novas, entre 
outros. Conforme for chegando 
os equipamentos vamos abrin-
do”, comentou.

O secretário ainda destacou 
que espera abrir até esta quin-
ta-feira (4) pelo menos 13 leitos 
de UTI na UPA Santo Antônio. 
Também serão abertos outros 
40 leitos para casos não-Co-
vid-19, devido ao aumento de 
casos de dengue. Esses leitos 
serão aberto no Complexo Pró-
-Saúde.

“A Secretaria não espera 
uma epidemia de dengue como 
foi vista em 2019. Porém, esses 
pacientes estão com problemas 
para conseguir tratamento por 

causa da Covid-19, mas as ou-
tras doenças continuam. Esses 
novos leitos vão aliviar os hospi-

tais de receber esses pacientes 
com dengue e eles poderão ser 
bem tratado”, afirmou Borim.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Aldenis Borim, secretário de Saúde de Rio Preto

Idoso com 77 anos começa 
receber vacina hoje

São José do Rio Preto dá 
início nesta quarta-feira (3) a 
vacinação de idosos com idade 
entre 77 e 79 anos no Recinto 
de Exposições, no formato dri-
ve-thru, das 8h às 17h. Outra 
opção para ser imunizado são 
as unidades de saúde, que 
funcionam das 8h às 14h. Os 
endereços das salas de vacina 
podem ser acessados pelo por-
tal da prefeitura em www.rio-
preto.sp.gov.br/mapavacinas.

Para receber a primeira dose 
é necessário apresentar docu-
mento de identidade que com-
prove a idade, CPF ou número 
do Cartão Nacional de Saúde. 
Os idosos com idade entre 80 e 
84 anos que não se vacinaram 
ainda podem comparecer no 
Recinto ou nas unidades de 
saúde para serem imunizados.

Para agilizar a vacinação, 
a Secretaria de Saúde pede 
para que a população realize 
o cadastro no portal VacinaJá, 
no qual o público pode acessar 
e preencher um pré-cadastro, 
otimizando desta forma o tem-
po de permanência nos locais 
de imunização. O Portal é: www.
vacinaja.sp.gov.br.

Em entrevista ao Jornal 
do Trabalhador, a gerente do 
Complexo de Doenças Crôni-
cas, Camila de Carvalho, pediu 
para que a população evite vir 

de uma vez nesta quarta-feira 
(3), para não gerar longas filas 
no Recinto.

“A gente fica bem preocu-
pado com o tempo de espera 
de um idoso dentro de carro. 
Estamos pedindo para a popu-
lação diluir os horários. Se a fila 
estiver muito longa, tentem no 
dia seguinte. No primeiro dia 
sempre tem um movimento 
maior, mas vai reduzindo grada-
tivamente. Não tenham medo, 
não via faltar vacinas”, afirmou.

Nesta terça-feira (2), a 
Secretaria de Saúde reabriu 
o Complexo de Swift para 

Vinicius LIMA

Mirassol abre 
cadastro para serviço 
de castração gratuita

A Prefeitura de Mirassol 
vai realizar um cadastramento 
para a campanha de castração 
gratuita em massa de cães e 
gatos a partir do próximo dia 
15. As inscrições acontecem 
no ginásio de esportes Gilberto 
Gomes Botão, no bairro Cohab 
II, e as castrações serão reali-
zadas entre os dias 26 e 29 de 
abril, no mesmo local.

O tutor ou responsável in-
teressado em castrar o animal 
deve ser maior de 18 anos, 
portar RG e CPF e comprovante 
de residência. O cadastramen-
to vai acontecer de segunda a 
sexta-feira das 8h30 às 11h30 
e das 14h às 16 horas. “Para 
fazer o cadastro não será ne-
cessário levar o animal”, disse 
a médica veterinária Evelyn 
Costa Gonzales de Lima, res-
ponsável pela ação.

“O serviço será executado 
para o controle populacional 
de cães e gatos e também para 
controlar as principais zoono-
ses do município, principal-
mente a leishmaniose visceral 

canina. A castração contribui 
para reduzir a agressividade e 
agitação como também o risco 
de fuga e consequentemente o 
atropelamento do animal, além 
de evitar doenças sexualmente 
transmissíveis e outras patolo-
gias, como tumor de mama em 
fêmeas e infecções. O objetivo 
é estimular também hábitos de 
posse responsável na popula-
ção”, acrescentou Evelyn.

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio da Vigilância Epide-
miológica, espera castrar até 
1.000 animais, entre cães e 
gatos, sendo que o trabalho 
será realizado pelo sistema co-
nhecido como “castramóvel”. 
“O atendimento será feito no 
bairro Cohab II, por abranger 
uma região carente e com um 
número expressivo de cães e 
gatos, mas os animais de ou-
tros bairros poderão ser atendi-
dos. Vai ser a primeira vez que 
estamos fazendo esta ação e 
tendo uma resposta positiva 
de adesões, nós pretendemos 
futuramente realizar a ação 
em outras regiões”, disse a 
veterinária.

Da REDAÇÃO 

Guilherme BATISTA

PETS NESTA SEMANA

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto registrou nessa ter-
ça-feira (2) mais 310 casos de 
Covid-19, sendo que 242 fo-
ram diagnosticados por exame 
PCR e 68 por teste sorológico. 
No total, são 46.848 casos 
confirmados, sendo 3.589 em 
profissionais da saúde.

A Saúde também confirmou 
mais três óbitos pela doença, 
totalizando 1.138 mortes des-
de o início da pandemia. 

Nas últimas 24 horas, 118 
pessoas foram consideradas 
recuperadas do coronavírus, 
chegando a marca de 41.802 
curados, o equivalente a 89,2% 
dos casos. Segundo os dados, 
o número de notificações de 
pacientes com sintomas gri-
pais é de 184.259, sendo que 
162.201 já realizaram o teste 
de Covid-19..

Atualmente, Rio Preto con-
ta com 329 pacientes interna-
dos com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), com 128 
pacientes na UTI e 201 na 
enfermaria.

A taxa de ocupação de lei-
tos de UTI no município chegou 
a 84,26% nesta terça-feira (2). 
Já na região, a ocupação está 
em 79,7%, segundo dados 
do Seade (Sistema Estadual 
de Análise de Dados e Esta-
tísticas).

242 casos e 
três óbitos 

em 24 horas
Vinicius LIMA

aplicação da segunda dose 
em idosos com mais de 90 
anos, das 8h às 17h, também 
em sistema de drive-thru. 
Para receber a dose, o idoso 
deve levar o comprovante da 
primeira dose. O movimento 
no local foi tranquilo durante 
todo o dia. “Está bem calmo. 
A pessoa chega aqui e está 
sendo vacinada em 10 ou 15 
minutos”, afirmou Camila.

Segundo o Vacinômetro, 
Rio Preto já aplicou 45.682 
doses da vacina, sendo 31.613 
na primeira etapa e 14.069 na 
segunda etapa.

Vacinação para idosos a partir de 77 anos começa hoje 
em Rio Preto

Famerp e hospitais recebem 
413 profissionais de Residência

O complexo hospitalar da 
Funfarme e a Faculdade de 
Medicina de Rio Preto (Fa-
merp) recebem nesta semana 
413 jovens profissionais de 
várias áreas da saúde que 
iniciam este que é um dos 
dois maiores Programas de 
Residência Multiprofissional 
do Brasil.

Ingressam este ano 264 
médicos de 64 diferentes 
especialidades e 149 profis-
sionais de enfermagem, nu-
trição, fisioterapia, psicologia, 
fonoaudiologia, serviço social, 
farmácia e educação física. 
Estes cumprirão os programas 
de Residência Multiprofissional 
e de Aperfeiçoamento. A novi-
dade este ano é que o Instituto 
de Reabilitação Lucy Montoro 
ganha 10 vagas para multipro-
fissionais em sua unidade.

Os novos alunos chegam 
para reforçar o corpo clínico 
das seis unidades da Funda-
ção: Hospital de Base (HB), 
Hospital da Criança e Mater-
nidade (HCM), Hemocentro, 
Lucy Montoro, Ambulatório de 
Especialidade e Instituto do 
Câncer (ICA).

Em decorrência da pande-
mia de Covid-19, este ano, a 

integração destes jovens pro-
fissionais ao complexo nesta 
semana acontece, em sua 
maior parte, de maneira onli-
ne. Os residentes da medicina 
tiveram à disposição vídeos 
com apresentação e descrição 
de regras. O mesmo aconteceu 
com os estudantes da Coremu. 
Já o Aperfeiçoamento rece-
beu os alunos em um amplo 
espaço, mantendo todas as 
medidas sanitárias exigidas 
pelos órgãos nacionais e in-
ternacionais. A coordenadora 
da Coaprimo, a fonoaudióloga 
Magali Orati, deu as boas-vin-
das a todos.

“Somos o segundo maior 
hospital-escola do estado de 
São Paulo e o maior do interior. 
Temos uma infraestrutura mui-
to ampla, que atende a todas 
as especialidades e a qual 
estará à disposição para vo-
cês se desenvolverem. Sejam 
bem-vindos”, cumprimentou o 
diretor executivo, Jorge Fares

Ao final, o coordenador de 
cada Serviço apresentou-se 
e reforçou a importância da 
dedicação de todos nos traba-
lhos da Fundação. Por fim, os 
profissionais receberam seus 
crachás e foram direcionados 
aos seus respectivos serviços 
de atuação.

Da REDAÇÃO 
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Curiosidades sobre o filme 
Soul

É o primeiro longa-metragem 
da Pixar a não ser lançado nos 
cinemas, mas exclusivamente 
no serviço de streaming Dis-
ney+.

“Soul” é o 23º longa-metragem 
da Pixar.

Ainda existem dúvidas sobre 
a participação ou não de John 
Ratzenberger, que esteve em 
todas as produções anteriores 
da Pixar.

Este é o terceiro filme da Pixar 
e o terceiro filme consecutivo 
do diretor Pete Docter a ser 
selecionado para o Festival de 
Cannes, depois de Up: Altas 
Aventuras (2009) e Divertida 
Mente (2015).

Joe Gardener é o primeiro pro-
tagonista negro de um filme da 
Pixar.

É a segunda vez que Tina Fey 
participa de uma animação. A 
primeira foi em Megamente, há 
10 anos.

É o primeiro filme a ter um codi-
retor desde “Viva: A Vida é uma 
Festa”, de 2017.

“Soul” é o 1º filme da Pixar a ter 
2 trilhas sonoras distintas.

Animação filosófica é uma ótima opção 
para toda a família

Soul, nova animação da Pixar, traz reflexões sobre a vida

Como cuidar do seu dinheiro
 Os best-sellers Mauricio de Sousa e Thiago Nigro, o Primo Rico, unem-
-se para uma difícil empreitada: ensinar aos pequenos como lidar com dinheiro. O 
que significa ter dinheiro? Para que serve? Como alguém consegue ganhar dinhei-
ro? Dá para comprar uma mesma coisa gastando menos? O livro começa com uma 
curta história em quadrinhos, que apresenta diversas possibilidades de usar o di-
nheiro. Depois disso, em páginas de texto com algumas ilustrações, Thiago usa 
uma linguagem simples e divertida para ensinar a turminha como o dinheiro é im-
portante não só para comprar brinquedos, roupas e comida, mas também para rea-
lizar grandes sonhos, como fazer uma viagem ou mesmo um curso de medicina. O 
leitor é incentivado a questionar e refletir sobre diversos assuntos ligados ao uso do 
dinheiro, como comportamento consumista, inflação, juros e compra por impulso.
 
Autores: Mauricio de Sousa e Thiago Nigro
Editora:  HarperCollins; 1ª edição 
Idioma: Português
Capa comum: 96 páginas 
Lançamento: 2020

 A nova animação da Pixar, nos convida para uma jornada incrível de reflexão e autoconhecimento.
 A trama segue a vida de Joe, um professor de música do ensino fundamental que está prestes a tocar no me-
lhor clube de jazz de Nova York. Mas um acontecimento o transporta das ruas da cidade para o Pré-vida, um lugar 
fantástico onde novas almas obtêm suas personalidades, peculiaridades e interesses antes de irem para a Terra.
 Nisso, o filme nos lança uma pergunta: você já se perguntou o que é que o torna quem você é? Reflita sobre 
isso na companhia de Joe a partir desta sexta-feira (25), quando Soul estreia no catálogo do serviço de streaming. 
Direção: Pete Docter
Distribuidora: Disney
País: Estados Unidos
Lançamento em: 25/12/2020

O que é, o que é?
Quanto mais você tira, maior 
eu fico.
Resposta: buraco.

O que é, o que é?
É cheio de furinhos, mas ain-
da assim consegue segurar a 
água.
Resposta: esponja.

O que é, o que é?
Não tem pés, mãos ou asas, 
mas pode subir aos céus.
Resposta: fumaça.

O que é, o que é?

Mirassol e Novo Horizontino 
terminam derbi com empate

Mirassol e Novorizontino 
empataram em um a um na 
noite desta terça-feira (2) no 
clássico regional pela 2ª roda-
do do Campeonato Paulista. 
Com o resultado o Leão se 
mantém líder do grupo D com 
quatro pontos e segue invicto. 
Já o Novorizontino chega ao 
seu segundo empate consecu-
tivo. O destaque da partida foi 
o goleiro Muralha, que realizou 
pelos menos cinco defesas 
difíceis no jogo.

O primeiro tempo começou 
com uma forte chuva, fazendo 
com que as duas equipes 
pouco criassem. Na primeira 
chance surgiu, o Mirassol abriu 
o placar. Fabrício acertou um 
chute de primeira de fora da 
área aos 16 minutos e marcou 
um golaço.

O Leão seguiu atacando 
e cinco minutos depois o 
árbitro marcou pênalti após 
ver toque de mão do zagueiro 

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

Marcos Freitas/ Agência MIRASSOL

PAULISTÃO

Felipe Rodrigues. No entanto, 
após ser chamado pelo VAR, o 
árbitro anulou o pênalti. Essa 
foi a primeira vez que o VAR foi 
utilizado na região de Rio Preto.

Na reta final da primeira 
etapa, o Novorizontino come-
çou a pressionar o Mirassol. 
Danielzinho recebeu na entra-
da da área e bateu de chapa, 
obrigando Muralha a fazer 
boa defesa. O Tigre empatou 
o jogo aos 36 minutos em 
falha da defesa mirassolense. 
Em cruzamento da esquerda, 
Ernandes escorregou e a bola 
sobrou para Cléo Silva, que ro-
lou para Murilo Rangel. O meia 
tentou encobrir Muralha, mas o 
goleiro conseguiu tirar a bola, 
que sobrou Jenilson empurrar 
para as redes com o gol aberto. 
Muralha ainda evitou a virada 
em chute de fora da área de 
Rangel aos 40 minutos.

O segundo tempo foi mar-
cado pelo equilíbrio. Aos oito 
minutos Jenilson chutou e 
Muralha espalmou para es-
canteio. O Leão respondeu 

com Pedro Lucas, que chutou 
forte dentro da área e obrigou 
Giovanni a fazer boa defesa. 
Muralha duas grandes defesas, 
evitando a virada do Tigre. No 
último lance do jogo, Daniel 
Boza quase garantiu a vitória 
para o Mirassol, cabeceando a 
bola no travessão, mas o jogo 
ficou mesmo no empate.

O Mirassol volta a campo 
no próximo domingo (7) contra 
o Ituano fora de casa, a partir 
das 11h. Já o Novorizontino 
visita a Inter de Limeira no 
sábado (6), às 16h30.

Mirassol e Novo 
Horizontino terminam 
derbi com empate

TABELA

A CBF (Confederação 
Brasileira de Futebol) 
realizou na tarde desta 
terça-feira (2) o sorteio 
para definir os confron-
tos da primeira fase da 
Copa do Brasil. O Leão 
terá pela frente o Red 
Bull Bragantino, equipe 
da Série A do Brasilei-
rão.

O confronto será em 
jogo único, com mando 
de campo do Leão, po-
rém o Massa Bruta terá 
vantagem do empate. 
A data e horário ainda 
serão definidas, mas 
os jogo será realizado 
no dia 10/03 ou 17/03.

O último duelo entre 
Mirassol e Bragantino 
ocorreu no Paulistão do 
ano passado, no Maião, 
ainda antes da pande-
mia. Com gols de Cami-
lo e Maranhão, o Leão 
venceu o jogo por dois a 
zero. No Paulistão deste 
ano, o confronto entre 
as equipes está marca-
do para o dia 24/03, em 
Bragança Paulista.

Quem passar desse 
duelo vai enfrentar o 
vencedor do confronto 
entre Uberlândia-MG e 
Luverdense-MT.

Leão e 
Bragantino se 
enfrentam na 
Copa do Brasil

Vinicius LIMA  

Marcos Freitas/ Agência MIRASSOL

Mirassol venceu o Red 
Bull Bragantino no ano 
passado



A-7Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
03 de março de 2021 EDITAIS 

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

Portaria n.º 2.995, de 02 de março de 2021.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do 
Município de Cedral, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, 
RESOLVE: 
Artigo 1.º - A pedido do próprio servidor, conforme requeri-
mento n.º 635/2021, fi ca dispensado das funções de PRO-
FESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – HISTÓRIA, o Sr. 
MOYSÉS VITOR KFOURI CAETANO, portador do RG n.º 
9.757.769-8 e inscrito no CPF/MF sob o n. 018.591.528-05.  

Artigo 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário, em 
especial a Portaria n.º 1.832, de 05 de fevereiro de 2010.  
Prefeitura Municipal de Cedral, 02 de março de 2021; 90.º 
Ano de Emancipação Político-Administrativa.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal 
Registrada em livro próprio e Publicada por afi xação, na 
mesma data e local de costume.

Luis Henrique Garcia
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU 
AVISO DE LICITAÇÃO – Torna público aos interessados a realização da Concorrência nº 003/2021, objeto do Processo nº 031/2021. TIPO: Menor preço global. 
OBJETO: Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para a prestação de Serviços Médicos de Urgência e Emergência, na Atenção 
Básica, EMAD, CAPS e no Centro de Atendimento Covid de Guapiaçu/SP. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 05 de abril de 2021, às 09:00 horas, 
na Prefeitura Municipal de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 03/março/2021, das 08:30 horas às 15:30 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Guapiaçu, sito na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, Cep: 15.110-000, ou no sítio eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. 

AVISO DE LICITAÇÃO – Torna público aos interessados a realização da Concorrência nº 004/2021, objeto do Processo nº 032/2021. TIPO: Menor 
preço global. OBJETO: Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de profissionais na Atenção 
Básica, EMAD, CAPS e Emergência do Setor de Saúde de Guapiaçu/SP. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 05 de abril de 2021, às 10:30 
horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 03/março/2021, das 08:30 horas às 15:30 horas, no Setor de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, Cep: 15.110-000, ou no sítio eletrônico www.
guapiacu.sp.gov.br. DATA: 01/março/2021. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO: Leandro Mariano da Silva.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, 
Prefeita do Município de Mirassolândia, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhes foram 
conferidas por lei, CONVOCA os seguintes candidatos apro-
vados no Concurso Publico nº: 01/2016, para preenchimento 
de vaga disponível, por tempo determinado, a excepcional 
interesse público, a titulo precário, conforme dispõe a Lei 
Municipal nº: 1094/2006 e a Lei Complementar Municipal n°: 
021/2011, a comparecerem no Departamento Pessoal desta 
Prefeitura, sito a Rua Antônio Batista Rodrigues, nº 364, 
Centro, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data desta 
publicação, no horário das 12:00 às 18:00 horas, para mani-
festar interesse na Contratação, para atender necessidades 
do município, pelo regime da C.L.T. (Consolidação das Leis 
do Trabalho), munidos de cópias e originais dos seguintes 
documentos: a) uma foto 3x4 recente; b) documento de 
identidade reconhecido legalmente em território nacional, 
com fotografi a; c) título de eleitor e comprovante de votação 
na última eleição; d) cadastro de pessoa física; e) certifi cado 
de reservista ou de dispensa de incorporação, quando for 
do sexo masculino; f) comprovante de conclusão da habili-
tação exigida para a Função, devidamente reconhecida pelo 
sistema Federal ou pelos sistemas Estaduais e Municipais 
de ensino; g) comprovante de registro em órgão de classe; 
h) cartão de cadastramento no PIS/PASEP, se houver; i) 
certidão de casamento, quando for o caso; j) certidão de 
nascimento dos fi lhos, quando for o caso; k) documento de 
identidade reconhecido legalmente em território nacional, 
com fotografi a, ou certidão de nascimento dos dependentes 
legais, se houver, e documento que legalmente comprove 
a condição de dependência; l) atestado de que não possui 
registro de antecedentes criminais, emitido pela Secretaria 
de Segurança Pública do Estado, onde residiu nos últimos 
05 (cinco) anos; m) atestado de Saúde; n) declaração, infor-
mando se exerce ou não outro cargo, emprego ou Função 
pública no âmbito federal, estadual ou municipal; o) declara-
ção, informando se já é aposentado, por qual motivo e junto 
a qual regime de previdência social, p) Carteira de Trabalho; 
e q) Comprovante de residência. 

Nº de Inscrição: 235647-5
Candidato (a): ANDRESSA CAROLINA SCANDELAI PARRA 
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA 
I
Classifi cação: 28°

   O não comparecimento na referida data e horário impli-
cará na desistência automática do convocado sem direito 
a qualquer reclamação futura ou interposição de recursos 
administrativos. 

Mirassolândia, 02 de Março de 2021.

CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS 
Prefeita Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, 
Prefeita do Município de Mirassolândia, Estado de São Pau-
lo, no uso de suas atribuições legais que lhes foram conferi-
das por lei, CONVOCA os seguintes candidatos aprovados 
no Concurso Publico nº: 01/2019, para preenchimento de 
vagas disponíveis, por tempo determinado, a excepcional 
interesse público, a titulo precário, conforme dispõe a Lei 
Municipal nº: 1094/2006 e a Lei Complementar Municipal n°: 
021/2011, a comparecerem no Departamento Pessoal desta 
Prefeitura, sito a Rua Antônio Batista Rodrigues, nº 364, 
Centro, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data desta 
publicação, no horário das 12:00 às 18:00 horas, para mani-
festar interesse na Contratação, para atender necessidades 
do município, pelo regime da C.L.T. (Consolidação das Leis 
do Trabalho), munidos de cópias e originais dos seguintes 
documentos: a) uma foto 3x4 recente; b) documento de 
identidade reconhecido legalmente em território nacional, 
com fotografi a; c) título de eleitor e comprovante de votação 
na última eleição; d) cadastro de pessoa física; e) certifi cado 
de reservista ou de dispensa de incorporação, quando for 
do sexo masculino; f) comprovante de conclusão da habili-
tação exigida para a Função, devidamente reconhecida pelo 
sistema Federal ou pelos sistemas Estaduais e Municipais 
de ensino; g) comprovante de registro em órgão de classe; 
h) cartão de cadastramento no PIS/PASEP, se houver; i) 
certidão de casamento, quando for o caso; j) certidão de 
nascimento dos fi lhos, quando for o caso; k) documento de 
identidade reconhecido legalmente em território nacional, 
com fotografi a, ou certidão de nascimento dos dependentes 
legais, se houver, e documento que legalmente comprove 
a condição de dependência; l) atestado de que não possui 
registro de antecedentes criminais, emitido pela Secretaria 
de Segurança Pública do Estado, onde residiu nos últimos 
05 (cinco) anos; m) atestado de Saúde; n) declaração, infor-
mando se exerce ou não outro cargo, emprego ou Função 
pública no âmbito federal, estadual ou municipal; o) declara-
ção, informando se já é aposentado, por qual motivo e junto 
a qual regime de previdência social, p) Carteira de Trabalho; 
e q) Comprovante de residência. 

  
Nº de Inscrição: 1409283
Candidato (a): REJANE CANIZZA PIEDADE SOUZA
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA 
II
Classifi cação: 13°

Nº de Inscrição: 1386404
Candidato (a): DANIELA ZACALUSNE GUIMARAES
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA 
II
Classifi cação: 14°

   O não comparecimento na referida data e horário impli-
cará na desistência automática do convocado sem direito 
a qualquer reclamação futura ou interposição de recursos 
administrativos. 

Mirassolândia, 02 de Março de 2021.

 CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS 
MATOS  
Prefeita Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, 
Prefeita do Município de Mirassolândia, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhes foram 
conferidas por lei, CONVOCA os seguintes candidatos apro-
vados no Concurso Publico nº: 01/2016, para preenchimento 
de vaga disponível, por tempo determinado, a excepcional 
interesse público, a titulo precário, conforme dispõe a Lei 
Municipal nº: 1094/2006 e a Lei Complementar Municipal n°: 
021/2011, a comparecerem no Departamento Pessoal desta 
Prefeitura, sito a Rua Antônio Batista Rodrigues, nº 364, 
Centro, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data desta 
publicação, no horário das 12:00 às 18:00 horas, para mani-
festar interesse na Contratação, para atender necessidades 
do município, pelo regime da C.L.T. (Consolidação das Leis 
do Trabalho), munidos de cópias e originais dos seguintes 
documentos: a) uma foto 3x4 recente; b) documento de 
identidade reconhecido legalmente em território nacional, 
com fotografi a; c) título de eleitor e comprovante de votação 
na última eleição; d) cadastro de pessoa física; e) certifi cado 
de reservista ou de dispensa de incorporação, quando for 
do sexo masculino; f) comprovante de conclusão da habili-
tação exigida para a Função, devidamente reconhecida pelo 
sistema Federal ou pelos sistemas Estaduais e Municipais 
de ensino; g) comprovante de registro em órgão de classe; 
h) cartão de cadastramento no PIS/PASEP, se houver; i) 
certidão de casamento, quando for o caso; j) certidão de 
nascimento dos fi lhos, quando for o caso; k) documento de 
identidade reconhecido legalmente em território nacional, 
com fotografi a, ou certidão de nascimento dos dependentes 
legais, se houver, e documento que legalmente comprove 
a condição de dependência; l) atestado de que não possui 
registro de antecedentes criminais, emitido pela Secretaria 
de Segurança Pública do Estado, onde residiu nos últimos 
05 (cinco) anos; m) atestado de Saúde; n) declaração, infor-
mando se exerce ou não outro cargo, emprego ou Função 
pública no âmbito federal, estadual ou municipal; o) declara-
ção, informando se já é aposentado, por qual motivo e junto 
a qual regime de previdência social, p) Carteira de Trabalho; 
e q) Comprovante de residência. 

Nº de Inscrição: 234485-1
Candidato (a): GLAUCEA CRISTINA LORIJOLA TIENI ARO-
NI
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA I
Classifi cação: 29°

   O não comparecimento na referida data e horário impli-
cará na desistência automática do convocado sem direito 
a qualquer reclamação futura ou interposição de recursos 
administrativos. 

Mirassolândia, 02 de Março de 2021.

CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS 
Prefeita Municipal



SOCIAL Jornal

YEARBOOK 

A maior e mais tradicional edição de Casa Vogue do ano,o Yearbook 
Casa Vogue,chega às bancas de todo o país em uma edição 
de luxo, com 35 projetos dos mais renomados profissionais do 
universo da arquitetura e decoração. Sig Bergamin é o destaque 
do capítulo ‘Moradas Urbanas’ da publicação com um projeto 
de generosos 1.045 m² em São Paulo, que revela um cenário 
maximalista - sua marca inconfundível - com um mobiliário de 
design assinado do mundo todo, além de tecidos e elementos 
criados para dar singularidade ao décor. 

Araguai Garcia, um dos mais importantes nomes das ar-
tes plásticas rio-pretenses, membro da ARLEC-Academia 
Rio-pretense de Letras e Cultura-está com uma bonita 
exposição inpirada nos cocares indígenas, exposta em 

dois lugares. Dezessete obras podem ser vistas no Legato 
Coworking, no Navarro Building, em frente ao Plaza Aveni-
da Shopping. E mais duas obras, nas vitrines da Atual Mal-
vezzi, galeria e molduraria na Imperial. Essas duas estão 
lá expostas porque são grandes e não cabem na Legato. 

Nesses tempos de isolamento social, é um bom programa, 
pela qualidade das obras e pela possibilidade de incorpo-
rarmos uma vida saudável ao nosso cotidiano, para que 
não percamos a anomia social. Mas a visita precisar ser 

previamente agendada pelo telefone: 99154-4592.

São José do Rio Preto, quarta-feira 
03 de março de 2021

NEW NEST II 

Habituados a dar vida ao extraordinário, acabam de comprar um 
novo, numa das regiões revitalizadas recentemente na cidade, 
o Design District. O apartamento, no 42º andar de um edifício 
que revela a exuberância da baia, comprado de um italiano de 
porteira fechada, mostra pelas fotos que é de extremo bom gosto 
e fluidez visual.

ALTAR 

O empresário João Carlos Theodoro, presidente do Harmonia Tênis 
Club, já começou a disparar os convites para o seu casamento 
com Ana Carla Souza.A cerimônia acontecerá dia 27 de março, 
um sábado, ao meio-dia, no Quinta do Golfe, reunindo apenas 
familiares e plus intimes. Merci pelo convite.

SINOS II

Por ter trabalhado como correspondente em Madri durante a 
Guerra Civil espanhola, Hemingway acabou se inspirando nela 
para fazer uma crítica ácida ao absurdo da guerra travada entre 
irmãos. Pouca gente se deu conta ou custa a admitir, mas estamos 
vivendo um bizarro tempo de guerra,com as autoridades pedindo 
à população que permaneça em casa e obedeça os protocolos de 
segurança sanitária para conter a pandemia. E,at least, a insânia. 
Quando morre um homem morremos todos, pois somos parte da 
humanidade. 

SOTAQUE

A pedido de Boninho, o chef Claude Troisgros, cuja assinatura é 
seu sotaque francês carregado nos erres, vai fazer um curso com 
fonoaudióloga antes de serem iniciadas as gravações de “Mestre 
do Sabor”, porque quando ele se empolga, ninguém entende nada.

     A Acirp deverá iniciar 
em breve, uma exposição, 
colocando obras de artistas 
plásticos colorindo os pontos 
de ônibus urbanos. São 
cópias de obras em grandes 
dimensões, que integrarão 
os festejos do aniversário da 
cidade.

     Aliás, uma sugestão desta 
coluna: no mesmo espaço em 
outra oportunidade, depois 
de encerrada esta exposição, 
poderiam ser afixadas fotos 
nessas dimensões, mostrando 
Rio Preto antiga.

      O ótimo Duo MM é a 
atração do almoço deste 
domingo no Automóvel Clube.

     Gal Costa está com novo 
CD na praça “Nenhuma dor” 

    Cláudia Azevedo vai fazer o 
curso Cordon Bleu, na filial de 
São Paulo da Académie des 
Arts Culinaires de Paris.

AVÓS

Avós de quatro infantes- Clara, Garon, Heitor e Rafael- o médico 
Heitor Guimarães e sua mulher, a empresária Ana Cristina Jalles 
Guimarães, diretora do Riopreto Shopping Center, souberam 
que em setembro, vão ganhar mais uma netinha, a Alice, filha 
de Matheus e Ariel Caratori. São avós maternos, Guido e Drica 
Caratori.

ROCK IN RIO

O Rock in Rio negocia para trazer a banda norte-americana 
Red Hot Chili Peppers, o Queen e o DJ Mashmelo, que faz 
trilhas de games, para a próxima edição do evento, inicialmente 
marcado para setembro, mas que pode mudar para dezembro, 
dependendo da evolução da Covid-19.Com as incertezas trazidas 
pela pandemia, ninguém é capaz de cravar com 100% de certeza 
se o festival vai mesmo acontecer nos dias marcados. Roberto 
Medina mantém, até agora, o que foi anunciado. Mas abril é a 
data limite para bater o martelo de verdade.

PORTAS FECHADAS

O rigoroso protocolo que enfatiza restrição às atividades 
fora de casa como proteção ao coronavirus,vem provocando 
uma crescente debilidade econômica em vários setores. E, 
infelizmente,acaba de fazer mais uma vítima:a empresária Laís 
Accorsi,dona do Blue Jasmim,o nosso charmoso pocket music 
hall,casa noturna com música ao vivo que nos remete aos bares 
norte-americanos da época do jazz,deveria funcionar apenas 
nos dois próximos finais de semana, depois fecharia suas portas 
definitivamente.Laís anunciou a triste notícia pelas redes sociais 
e avisou que colocou a casa à venda.Mas com o lockdown 
decretado ontem,possivelmente a casa já tenha seu fechamento 
antecipado a partir de agora.Uma pena.

NEW NEST I 

Luiz Felipe Rudge Leite, de família mineira de Belzonte, que morou 
com a família em Rio Preto, onde ele, a mulher, Chris e os filhos 
Catarina e Luiz Felipe, fizeram bons amigos e hoje dividem seus 
pied-à-terres entre Ribeirão Preto e Miami, vão mudar-se do 
apartamento que têm em Miami.

DELÍCIA

Sou muito parcimonioso na hora de comer doce, Mas tem 
um doce que para mim, é dos deuses, servido no leque de 
sobremesas da Churrascaria Castellana e recomendo: uma 
banana flambada dividida ao meio de comprido, frita e crocante 
pela adição de algo que me parece farinha de rosca, servida 
quente, com canela, leite Moça despejada sobre ela e chantilly. 
Pode, se você quiser, incluir sorvete de creme. Nosssssssa!

SUCUMBIU  

Com ênfase num ideal antibolsonarista para a campanha do Dia 
Internacional da Mulher que transcorre dia 8, a Secretaria da 
Mulher de Rio Preto, não teve sucesso na empreitada. Foi obrigada 
a cancelar o evento porque procurou patrocínio e não conseguiu. 
Morreu no ninho porque não houve nenhum interessado em 
patrociná-lo. Que coisa! Por que será?

TRINTA ANOS 

Seguindo os necessários protocolos de segurança sanitária, o Espaço 
das Américas, em Sampa retorna às atividades com o projeto “Edição 
Limitada” com shows de grandes nomes no formato mesa e cadeira e 
com capacidade reduzida, ao estilo lançado aqui no Villa Conte, por Fred 
Tonelli. No sábado, dia 27 de março, quem está de volta ao palco é a 
dupla Zezé di Camargo e Luciano comemorando 30 anos de carreira. 

NEW NEST III 

O décor condensa o estilo que está sendo chamado de Japandi- 
nome que,vocês sabem, deriva das palavras Japan e Scandi (apelido 
para Escandinávia), cuja paleta de cores é neutra, a iluminação 
minimalista e o elemento natural muito valorizado. Mudam-se para lá 
em abril. Integrante da Confraria da Pesca, comandada por Reinaldo 
Lobanco, Luiz Felipe, não pretende se desligar do grupo, até que 
transfiram sua residência definitivamente para os Estados Unidos.

SEMAE PLANTA ÁRVORES I

O prefeito Edinho Araújo e o superintendente Nicanor Batista Jr., 
assinaram sexta-feira, no auditório do Semae, uma declaração de 
anuência com os proprietários da Estância Marialva, da família 
Angeloni, localizada ao lado da ETE Rio Preto, para o plantio de 
32 mil mudas de árvores nativas nas margens do Córrego São 
Pedro e do rio Preto, que passam dentro da propriedade. 

BABY   

Nasceu na quinta-feira, 25 
de fevereiro, Maria Gabriela, 
filha de Gustavo e Gerusa 
Correa Souza Polotto. São 
avós paternos, José  Roberto 
e Madu Gomes Polotto e avós 
maternos, os florianopolitanos 
Jaime Aleixo e Bilinha Corrêa 
Souza. O casal já tem um 
primogênito de 7 anos que se 
chama João.

Titular da Cadeira N° 22 da ARLEC- Academia Rio-pretense de Letras e Cultura

SEMAE PLANTA ÁRVORES II 

O plantio, em uma área de 196 mil m2, faz parte do Projeto 
Plantando Água, que visa a formação de corredores ecológicos 
e preservação de recursos naturais em cumprimento ao Termo 
de Compromisso de Recuperação Ambiental – TCRA, em Áreas 
de Preservação Permanente - APPs, conforme legislação local.

OSCAR

Todos sabemos que a pandemia está obrigando a população do 
planeta necessidade de reinvenção. Dia 25 de abril acontece a 
festa do Oscar no Dolby Theatre, em Hollywood. Vamos aguardar 
porque o híbrido apresentado pela entrega dos prêmios Globo 
de Ouro, com os artistas em suas casas, ficou gelado e chato. 

SINOS I 

Coincidência ou não, os sinos da nossa Basílica Menor de N.S. 
Aparecida estão voltando a tocar, deliciosamente, acariciando 
nossos ouvidos e lembrando o título de uma das mais importantes 
obras do escritor norte-americano Ernest Hemingway: “Por quem 
os sinos dobram” (For Whom the Bell Tolls).

A história de Filipe Masetti Leite, o brasileiro que viajou 
a cavalo do Canadá até Barretos, vai ser adaptada para o 
cinema.Em 2012, aos 25 anos, Leite saiu de Calgary com 
três cavalos e chegou ao destino final depois de 2 anos, 
20 países e 16 mil quilômetros percorridos. Depois, em 
2016, ele saiu de Barretos e percorreu 7,5 mil quilôme-
tros até o Ushuaia, na Argentina.O longa será uma adap-
tação do livro “Cavaleiro das Américas” (HarperCollins) e 
começará a ser rodado em 2022 com filmagens em mais 
de 10 países. Ainda sem o protagonista escalado, o filme 
será dirigido por Anita Barbosa e pelo canadense Sean 

Cisterna, que também assina o roteiro. Na foto que eu fiz, 
Euriquinho Tavares e Filipe Masetti Leite, num dos cama-

rotes do carnaval da Marquês de Sapucaí.

O charme, a beleza e o glamour de Ana Paula Casseb. 
Tout court.

A-8
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      Um grupo de empresários 
portugueses e espanhóis 
comprou uma pequena ilha 
em Angra dos Reis, na Costa 
Verde do Rio. A ideia é fazer 
um clube de nudismo.

     Paulo Skaf, que deixa a 
Fiesp em dezembro, depois 
de 17 anos na presidência, 
está trabalhando para montar 
um consórcio de investidores 
com o objetivo de comprar os 
Correios.  

      Em abril, a Globo Livros 
vai lançar o livro “Trans”, da 
rio-pretense Renata Ceribelli 
e de Bruno Della Latta, feito 
a partir da série “Quem sou 
eu?” do Fantástico.

     As mais felpudas raposas 
da política, dão como certa a 
eleição do deputado estadual 
Carlão Pignatari (PSDB) 
como o futuro presidente da 
Assembleia Legislativa de São 
Paulo. Ele já teria garantidos, 
85 votos.



Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira

03 de março de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA UCI Nº 001/2021

Regulamenta o Decreto Municipal nº 17.708/2017, estabe-
lecendo obrigações ao Gestor de parcerias fi rmadas entre 
Organizações da Sociedade Civil – OSCs e a Municipalida-
de, quanto à emissão de seus relatórios legais; e dá outras 
providências.

A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO, no uso de suas 
atribuições, conferidas pela Lei Complementar Municipal 
nº 474/2015, bem como atendendo ao disposto no Decreto 
Municipal nº 18.198/2018; 
RESOLVE: 
Art. 1º - Esta Instrução Normativa tem por objetivo defi nir a 
adoção dos principais parâmetros a serem adotados pelo 
Gestor de parceria pactuada através de Termo de Colabora-
ção ou Termo de Fomento, quando da formalização de seus 
relatórios legais; consoante os termos do Decreto Municipal 
nº 17.708/2017.
Art 2º - São obrigações do Gestor de parceria acompanhar e 
fi scalizar sua execução, informar ao seu superior hierárquico 
a existência de fatos que comprometam ou possam compro-
meter as atividades ou metas da parceria, verifi car indícios 
de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as 
providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os 
problemas detectados.
Art. 3º - O Relatório de Visita Técnica in loco (RVT in loco) a 
ser emitido pelo Gestor da parceria mensalmente deverá, no 
mínimo, conter o que se segue:
I – quais os instrumentos de acompanhamento utilizados 
(visitas, contato telefônico, e-mail, reuniões, dentre outros);
II – verifi car se os dados da parceria foram divulgados na 
internet e em locais visíveis da sede e dos estabelecimentos 
em que exerce suas funções, nos termos da lei e das instru-
ções normativas expedidas pelo controle externo;
III – constatar se há algum fato que possa comprometer as 
atividades ou metas da parceria;
IV – constatar se as ações desenvolvidas estão sendo exe-
cutadas de acordo com o Plano de Trabalho anexo ao Termo 
de Colaboração ou Termo de Fomento;
V – descrever as alterações realizadas, soluções adotadas 

e a justifi cativa da OSC quando as ações desenvolvidas não 
estão sendo executadas de acordo com o Plano de Traba-
lho;
VI – verifi car se a proposta de alteração do Plano de Traba-
lho, se houver, foi devidamente comunicada e aprovada pelo 
Secretário Municipal;
VII – descrever e quantifi car o público benefi ciado com as 
ações realizadas até o período;
VIII – verifi car a execução do objeto através da realização 
das atividades constantes no Plano de Trabalho, descreven-
do os resultados alcançados até o período;
IX – fazer análise das atividades realizadas, do cumprimento 
das metas e do impacto do benefício social obtido em razão 
da execução do objeto até o período, com base nos indica-
dores estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho;
X – verifi car se o objeto da parceria está cumprindo sua 
fi nalidade;
XI – caso o objeto da parceria não esteja cumprindo sua 
fi nalidade, descrever as providências que devem ser adota-
das pela OSC;
XII – a partir da prestação de contas mensal apresentada 
pela OSC, o Gestor deve avaliar o andamento da parceria 
ou concluir que seu objeto foi executado conforme pactuado, 
glosar valores relacionados a metas e resultados descumpri-
dos sem justifi cativa sufi ciente, e analisar os dados fi nan-
ceiros com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade 
entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e 
o cumprimento das normas pertinentes, para que o Departa-
mento de Prestação de Contas/SEMFAZ possa validar men-
salmente os documentos de execução fi nanceira emitidos 
pela OSC;
XIII – verifi car o demonstrativo mensal das despesas com 
recursos humanos (planilha mensal de previsão de despe-
sas);
XIV – verifi car in loco materiais de consumo adquiridos pela 
OSC, constatando em visita técnica a pertinência da compra 
com o alcance da meta ou realização das atividades, bem 
como constatando o cumprimento dos termos da Instrução 
Normativa UCI nº 002/2019;
XV – verifi car cópias dos contratos de prestação de serviços 
fi rmados com recursos da parceria, bem como sua execu-
ção;
XVI – verifi car os custos indiretos da parceria;
XVII – verifi car os valores que serão efetivamente transferi-
dos pela Administração Pública Municipal (planilha mensal 
de previsão de despesas), podendo glosar valores que não 
se compatibilizam com o Plano de Trabalho;
XVIII – dispor no relatório tanto as observações como a 
conclusão do Gestor.
Art 4º - O Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação 
(RTMA) a ser emitido pelo Gestor da parceria quadrimes-
tralmente e submetido à Comissão de Monitoramento e 
Avaliação para proceder a devida homologação, deverá 
conter, no mínimo, o resumo dos termos dos Relatórios de 
Visita Técnica in loco (RVTs in loco) dos 03 (quatro) meses 
anteriores à expedição do RMTA, acrescido dos parâmetros 
estabelecidos no artigo supracitado nos termos da fi scali-
zação realizada pelo Gestor no mês da emissão do RTMA, 
bem como sua conclusão técnica.
Art 5º - O Parecer Técnico a ser emitido pelo Gestor da 
parceria anualmente e no fi nal da parceria, deverá conter, no 
mínimo, um resumo das constatações do Gestor constan-
tes dos Relatórios Técnicos de Monitoramento e Avaliação 
(RTMA) dos quadrimestres anteriores à emissão do Parecer 
Técnico Anual ou Final, acrescido dos parâmetros estabe-
lecidos no Artigo 3º desta Instrução Normativa nos termos 
da fi scalização realizada pelo Gestor no mês da emissão do 
Parecer Técnico, bem como sua conclusão técnica.
Art 6º - Faz parte integrante desta Instrução Normativa, o 
Fluxograma das Prestações de Contas do Decreto Municipal 
nº 17.708/2017 – Parcerias com o Terceiro Setor em anexo. 
  Art. 7º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de 
sua publicação.

São José do Rio Preto, 17 de fevereiro de 2021.
Liuba Cristina Amorim
Chefe da Unidade de Controle Interno
  
De acordo:
José Martinho Wolf Ravazzi
Secretário Municipal da Fazenda

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO DE ABERTURA
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, por meio 
da sua Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econô-
mico e Negócios do Turismo, em cumprimento a legislação 
de regência, COMUNICA que se acha aberto o Edital de 
Chamamento Público nº 01/2021,  o qual tem por objetivo re-
alizar o cadastramento de instituições fi nanceiras públicas e/
ou privadas, interessadas em participar da “Sala de Crédito” 
que será realizada no dia 22/março/2021 no salão nobre da 
ACIRP (Rua Silva Jardim nº 3099, Centro, São José do Rio 
Preto/SP. As instituições fi nanceiras interessadas deverão 
realizar seu cadastramento até o dia 10/03/2021. O edital, 
na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados, no 
Portal de Compras da Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto no link http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLici-
tacao/Visitante.action  . Maiores informações através dos 
fones (17) 3203 1152 ou 3203 1201. Prof. Orlando José 
Bolçone – Presidente do Comitê de Retomada Econômica
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° 061/2021, PROCESSO 1637/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de fertilizantes orgânicos. 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 16/03/2021, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras
LICITAÇÃO
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° 064/2021, PROCESSO 1645/2021, objetivando 
a aquisição de cortador de grama tripulado profi ssional. 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 16/03/2021, às 14:00h. e 
abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 021/2021 – Processo 
1179/2021
Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de 
recarga de toners. Secretaria Municipal de Administração. 
Sessão pública realizada on line com início dia 12/02/2021, 
sendo adjudicados os itens as empresas declaradas vence-
doras: DANIEL MARTINS DA SILVA (itens 1, 3, 4), DISTRI-
SUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA ME (item 7) 
e RIO PRETO PRIME NEGÓCIOS & NEGÓCIOS EIRELI 
(itens 2, 5, 6). Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras” – Lucia Helena Antonio -Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Adilson Vedroni - Secretário 
Municipal de Administração.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO – EMURB

Portaria nº 010 /2021
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo de 
São José do Rio Preto - EMURB, no uso de suas atribuições 
legais resolve:
Artigo 1º - Nomear, o Sr. Renan Moura Virginio para o cargo 
em comissão de Supervisor de Administração de Contrato. 
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.
 Registre-se, Publica-se e Cumpra-se.

São José do Rio Preto, 02 de Março de 2021.
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente
EMURB

DECRETO Nº 18.842
DE 2 DE MARÇO DE 2021.

Nomeia Comissão para Avaliação de Estágio Probatório.
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 de Avalia-
ção de Estágio Probatório, os membros abaixo:
I – Presidente:
a)  Diego Ferreira Paulo
   Representante da Secretaria Municipal de Adminis-
tração
II - Membros:
a) Rejane Chaves Costa Gonçalves da Silva
   Representante da Secretaria Municipal de Adminis-
tração;
b) Fabiano Fernandes Dan
  Representante da Procuradoria Geral do Município;
c) João Paulo Gonçalves da Silva
Representante da Secretaria Municipal de Saúde;
d)  Patrícia Cazarim Pinheiro
   Representante da Secretaria Municipal de Educa-
ção.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogados os Decretos nos 17.705/17 e 18.038/18.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 2 de março de 2021, 
169º ano de Fundação e 127º ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ADILSON VEDRONI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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 Im-
prensa local.



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
03 de março de 2021

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MEDICOS LTDA
EMPENHO 3613/21
CONTRATADA: HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS 
LTDA
EMPENHO 3614/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, a totalidade dos itens mencio-
nados nos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do 
prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades 
administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis 
para a empresa em querendo apresentar contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: C B S MEDICO CIENTIFICA
EMPENHO 2568/21
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contra-
tada, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreteri-
velmente, a contar do recebimento desta, a totalidade do 
empenho em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabe-
lecido implicará na aplicação das penalidades administrati-
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empre-
sa em querendo apresentar contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
Contrato: PRE/105/20– PREGÃO ELETRONICO 161/2020
Contratada: TELEFÔNICA BRASIL S/A 
Fica indeferido o requerimento datado de 22/02/2021. NOTI-
FICAMOS DERRADEIRAMENTE a empresa TELEFÔNICA 
BRASIL S/A, para atendimento ao Ofi cio 13/2021 no prazo 
de 30 dias corridos, contados da publicação, sob pena de 
aplicação das penalidades cabíveis do referido contrato. 
Concedemos 05 (cinco) dias úteis para, em querendo, apre-
sentar o contraditório face às implicações que poderão advir 
do descumprimento da presente notifi cação. Rosângela 
Corrado Victor – Coordenadoria de Gestão de Contratos – 
José Fábio Gazzola Heredia -Assessor de Secretaria – S.M. 
Administração.
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 08/21
Contratada: Clean Medical Comércio De Equipamentos 
Hospitalares Ltda
Objeto:Prestação De Serviços De Locação De 20 (Vinte) 
Bombas De Infusão Para Enfrentamento Do Coronavirus. 
Fundamento: ART. 24, IV DA LF 8666/93. SMS. Aldenis A. 
Borim.
EXTRATO 
4° Termo Aditivo Contratual 
Dispensa de licitação nº 32/18– Contrato: DIL/0031/18
Contratada: BW12 Locadora de Imoveis Ltda
Nos termos da cláus. 3ª, item 3.3, fi ca o contrato supramen-
cionado reajustado em aproximadamente 4,31109%, corres-
pondente ao índice do IPCA/IBGE, apurado no período de 
Dez/19 a Nov/20. SMA – Adilson Vedroni
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 526/2020
ATA Nº 0172/21
CONTRATADA: MEDI-GLOBE BRASIL LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares - Valor 
Unitário - Item 1 - R$138,00 - SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.   

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 526/2020
ATA Nº 0173/21
CONTRATADA: EUROPA MEDICO SERVICE LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares - Valor 
Unitário - Item 2 - R$378,00 - SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
ATA Nº 0174/21
CONTRATADA: INDMED HOSPITALAR EIRELI
OBJETO: Fornecimento de medicamentos - Valores Unitá-
rios - Item 06 - R$38,800; - Item 27 - R$0,270; - Item 50 - 
R$0,490; - Item 51 - R$0,270 - SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021
ATA Nº 0175/21
CONTRATADA: MEDGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares - Valo-
res Unitários - Item 01 - R$5,30; - Item 02 - R$5,20; - Item 
03 - R$5,25; - Item 04 - R$5,25; Item 05 - R$5,25; - Item 07 
- R$5,25; - Item 08 - R$5,60; - Item 11 - R$3,80; Item 12 - 
R$3,25; - Item 13 - R$3,40; - Item 14 - R$3,50 - SMS - Prazo 
de vigência: 12 meses.   

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021
ATA Nº 0176/21
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares - Valores 
Unitários - Item 19 - R$0,40; - Item 20 - R$0,43 - SMS - Pra-
zo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021
ATA Nº 0177/21
CONTRATADA: MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDI-
CAMENTOS E CORRELATOS - EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares - Valor 
Unitário – Item 16 - R$4,50- SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 529/2020
ATA Nº 0178/21
CONTRATADA: LUNAR COMERCIO DE SINALIZAÇÃO 
VIARIA EIRELI
OBJETO: Fornecimento de tintas e solventes - Valor Unitário 
- Item 1 - R$1.900.000,00- SMTTS – Amaury Hernandes - 
Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021
ATA Nº 0179/21
CONTRATADA: SOARES, ZARPELÃO E CIA LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de material para desentupimento 
de ramais e esgotos, limpeza de fossa séptica, limpeza de 
caixa de inspeção e canaletas pluviais - Valor Unitário - Item 
1 - R$103.350,00 - SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo - 
Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 511/2020
ATA Nº 0180/21
CONTRATADA: BILCOM – COMERCIAL HIDRAULICA E 
SANEAMENTO LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hidráulicos - Valo-
res Unitários - Item 03 - R$0,69; - Item 04 - R$0,80; - Item 
05 - R$3,50; - Item 06 - R$1,90; - Item 07 - R$8,50; - Item 
08 - R$1,35; - Item 12 - R$1,30; - Item 13 - R$0,70; - Item 
15 - R$2,00;  - Item 19 - R$2,90; - Item 28 - R$4,00; - Item 

30 - R$5,10; Item31 - R$20,00; - Item 32 - R$18,00; - Item 
33 - R$6,00; - Item  34 -  R$12,50; - Item 35 - R$0,75; - Item 
46 - R$5,50; Item 49 - R$20,00 - SME – Fabiana Zanquetta 
de Azevedo - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2021
ATA Nº 0181/21
CONTRATADA: LIFEMED INSDUSTRIAL DE EQUIPAMEN-
TOS E ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES S/A
OBJETO: Fornecimento de bomba de infusão no combate ao 
COVID-19 – Valor Unitário - Item 02 - R$38,00 - SMS - Prazo 
de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 536/2020
CONTRATO nº PRE/0023/21
CONTRATADA: R PACTO EIRELI
OBJETO: Prestação de serviços de postos de trabalho ter-
ceirizados – SMF – José Martinho Wolf Ravazzi Neto- Prazo 
de vigência: 12 meses. Valor Total: R$607.699,20

 

 

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 35.111 DE 01 DE MARÇO DE 2021 
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 18.596, 
de 28 de abril de 2020, HEIDI RODRIGUES SILVA FUZA para 
substituir o(a) servidor(a) ANDREIA CRISTINA MARASCALCHI – 
ocupante da função de confiança gratificada – GERENTE NÍVEL II – 
FG.101.3, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de férias, de 01/03/2021 a 10/03/2021. 
PORTARIA N.º 35.112 DE 01 DE MARÇO DE 2021 
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) KATIA 
KATSUKO HAMA TANIMOTO,  PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, nos termos do artigo 73 da Lei 
Complementar n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 01 de 
março de 2021. 
PORTARIA N.º 35.113 DE 01 DE MARÇO DE 2021 
RELOTA, os(as) servidores(as) abaixo relacionados(as): 

NOME SECRETARIA 
ANTERIOR 

RELOTADO 
PARA 

EFEITO
S 

CAROLINA JULIANO 
FELIX 

Secretaria 
Municipal de 
Assistência 

Social 

Secretaria 
Municipal de 

Educação 

01/03/2
021 

GEOVANNY 
MENDES SILVA 

Secretaria 
Municipal de 

Educação 

Secretaria 
Municipal de 

Assistência Social 

01/03/2
021 

JULIANA CRISTINA 
DA SILVA 
NOGUEIRA 

Procuradoria-
Geral do 
Município 

Secretaria 
Municipal de 
Planejamento 
Estratégico, 

Ciência, 
Tecnologia e 

Inovação 

01/03/2
021 

KARINA SAYURI 
OKUBO SUGUITANI 

Secretaria 
Municipal de 

Educação 

Procuradoria-Geral 
do Município 

01/03/2
021 

 
PORTARIA N.º 35.114 DE 01 DE MARÇO DE 2021 
RELOTA, o(a) servidor(a) RICARDO ANTONIO ANGELO 
GIACHETTO da Secretaria Municipal da Fazenda para Secretaria 
Municipal de Assistência Social, surtindo os efeitos desta a partir de 
01 de março de 2021. 
PORTARIA N.º 35.115 DE 01 DE MARÇO DE 2021 
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DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 18.596, 
de 28 de abril de 2020, LAURA LUIZON PADILHA BORGES para 
substituir o(a) servidor(a) WALQUIRIA DE ARRUDA CORREA - 
ocupante da função de confiança gratificada – CHEFE DE 
DEPARTAMENTO – FG.101.6, nos termos do artigo 68, da Lei 
Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de licença 
prêmio, 01/03/2021 a 05/03/2021, e dia 08/03/2021. 
PORTARIA N.º 35.116 DE 01 DE MARÇO DE 2021 
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 18.596, 
de 28 de abril de 2020, DAIANE MARCHIORI MULLER para 
substituir o(a) servidor(a) LUANA APARECIDA DE OLIVEIRA ABOU 
CHAHLA – ocupante da função de confiança gratificada – GERENTE 
NÍVEL II – FG.101.3, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar 
n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 08/03/2021 a 
17/03/2021. 
PORTARIA N.º 35.120 DE 02 DE MARÇO DE 2021 
DESIGNA, os servidores adiante elencados, para prestarem serviços 
à Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 8º, do Decreto 
nº 18.558 de 20 de março de 2020, no período de 03 a 19 de março 
de 2021, exclusivamente às segundas, quartas e sextas-feiras, 
permanecendo a percepção da gratificação e assegurada a 
percepção do adicional de insalubridade, a depender do local de 
exercício: 

SERVIDOR(A) SECRETARIA DE 
ORIGEM 

SECRETARIA 
DESTINO 

LEONAN WILTER 
DA SILVA 

ADMINISTRAÇÃO SAÚDE 

RODRIGO REIS 
PRACONE 

ADMINISTRAÇÃO SAÚDE 

LARISSA BUZOLO 
RODRIGUES 

ADMINISTRAÇÃO SAÚDE 

 
PORTARIA N.º 35.121 DE 02 DE MARÇO DE 2021 
DESIGNA, o servidor adiante elencado, para prestar serviço à 
Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 8º, do Decreto nº 
18.558 de 20 de março de 2020, no período de 03 a 19 de março de 
2021, assegurada a percepção do adicional de insalubridade, a 
depender do local de exercício: 

SERVIDOR(A) SECRETARIA 
ORIGEM 

SECRETARIA 
DESTINO 

PERÍODO DA 
DESIGNAÇÃO 

ERIVALDO 
MACIEL DE 
MELO 

AGRICULTURA SAÚDE DE 03/03/2021 
A 19/03/2021 

ADILSON VEDRONI 

 

 

   Secretário Municipal de Administração 

DECRETO Nº 18.843
DE 2 DE MARÇO DE 2021.

Cria o Grupo de Trabalho para cumprimento das diretivas do 
Programa Município VerdeAzul para o ciclo 2021.
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; e,
Considerando a adesão de São José do Rio Preto no 
Programa Município VerdeAzul – PMVA da Secretaria de Es-
tado do Meio Ambiente; 
Considerando que o Programa Município VerdeAzul – PMVA 
tem o propósito de medir e apoiar a efi ciência da gestão 
ambiental com a descentralização e valorização da agenda 
ambiental nos municípios; 
Considerando que as ações propostas pelo PMVA compõem 
as dez Diretivas norteadoras da agenda ambiental local, 
abrangendo os seguintes temas estratégicos: Município 
Sustentável, Estrutura e Educação Ambiental, Conselho 
Ambiental, Biodiversidade, Gestão das Águas, Qualidade 
do Ar, Uso do Solo, Arborização Urbana, Esgoto Tratado e 
Resíduos Sólidos; 
Considerando que nos anos de 2018, 2019 e 2020, São 
José do Rio Preto foi classifi cado em primeiro lugar, tendo a 
melhor gestão ambiental do Estado de São Paulo.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica criado o Grupo de Trabalho para cumprimento 
das diretivas do Programa Município VerdeAzul para o ciclo 
de 2021 com os seguintes integrantes: 
I - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, que 
coordenará o Grupo: 
a) Kátia Regina Penteado Casemiro
b) Alexandre Batista do Carmo
II - Secretaria Municipal de Administração 
a) José Fábio Gazzola Heredia
b) Daniele Targa de Carvalho
III - Secretaria Municipal de Saúde
a) Amena Alcântara Ferraz Cury
b) Mirian Wowk dos Santos Silva
IV - Secretaria Municipal de Obras
a) Akira Samed Wakai
b) Victor Augusto Takahashi Arakawa
V - Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Seguran-
ça 
a) Antonio Benincasa Neto
b) Igor Santos Vougado
VI - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
a) Antonio Pedro Pezzuto Junior
b) Ana Beatriz Frata Bronca
VII - Secretaria Municipal de Educação 
a) Hederson Vinícius de Souza
b) Fabiana Zanquetta de Azevedo
VIII - Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, 
Ciência, Tecnologia e Inovação 
a) Nelson José Geromel
b) Milton Faria de Assis Junior
IX - Secretaria Municipal de Assistência Social 
a) Aline Pacheco Velho Arruda
b) Fabiana Izilda Funiceli Laredondo
X - Secretaria Municipal de Comunicação Social
a) Josy Mariano de Sá Silva
XI - Secretaria Municipal de Cultura
a) Gisele Margarida Carminatti
b) Silvinha de Campos

XII - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Negócios de Turismo 
a) Olívia Aparecida Firmino
b) Rubens Silva
XIII - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
a) Flavio Rossi de Santis
XIV - Secretaria Municipal da Fazenda
a) Rafaela Nogueira Ferreira
b) Ana Beatriz Camargo de Freitas
XV - Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas para Mu-
lheres, Pessoas com Defi ciência, Raça e Etnia
a) Márcia Sobrinho Tonelli Martins
b) Igor Carlos Gonçalves
XVI - Secretaria Municipal de Habitação
a) Manoel de Jesus Gonçalves
b) Ana Leticia Perosa Ravagnani

 XVII - Secretaria Municipal de Serviços Gerais
a) Maria Helena Milanez Ronchi
XVIII - Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego 
a) Adriana Romano
b) Marcelo Eduardo Arruda Arantes
XIX - Empresa Municipal de Construções Populares – EM-
COP
a) Marco Antônio do Amaral
b) Sandra Regina Migliorança
XX - Empresa Municipal de Urbanismo – EMURB
a) Charles Luis Justino Fernandes
b) Augusto Felipe da Silva Nunes
XXI - Empro Tecnologia e Informação
a) Marceluz Benvindo 
b) Juscelino Alves
XXII - SEMAE - Serviço Municipal Autônomo de Água e 
Esgoto
a) Luiz Guilherme Paolini Braga 
XXIII - Coordenadoria Municipal de Defesa Civil
a) José Carlos Sé
b) Márcio Garcia de Albuquerque
 XXIV - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – 
COMDEMA 
a) Gabriela Atique Fernandes
b) Alceu Segnorini Junior
 Art. 2º O Grupo de Trabalho terá como data para a entrega 
dos documentos comprobatórios para a primeira correção 
até o dia 02/08/2021 e para a entrega fi nal 30/08/2021, sen-
do que a data limite para o upload dos arquivos ao Sistema 
do PMVA é 19/09/2021.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições do Decreto nº 18.531 de 07 
de fevereiro de 2020.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 2 de março de 2021, 
169º ano de Fundação e 127º ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
KATIA REGINA PENTEADO CASEMIRO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBA-
NISMO
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.

DECRETO Nº 18.844
DE 2 DE MARÇO DE 2021.

Nomeia a Comissão Municipal de Educação Ambiental – 
COMEA.
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 Municipal 
de Educação Ambiental – COMEA, nos termos da Lei nº 
10.181, de 23 de julho de 2008, regulamentada pelo Decreto 
nº 18.124, de 28 de setembro de 2018 e Resolução Estadual 
do Meio Ambiente – SMA nº 33, de 28 de março de 2018, os 
seguintes membros:
I – COORDENAÇÃO:
a) Alexandre Batista do Carmo - Coordenador
b) Tereza Marta Pagliotto - Coordenadora Adjunta
c) Hederson Vinícius de Souza - Secretário Executivo
II – REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO:
a) Representantes da Secretaria Municipal de Educa-
ção:
Titular: Hederson Vinícius de Souza
Suplente: Eliane Ragonha
b) Representantes da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e Urbanismo:
Titular: Alexandre Batista do Carmo
Suplente: Katia Regina Penteado Casemiro
c) Representantes da Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social:
Titular:Aline Pacheco Velho Arruda
Suplente: Fabiana Funicceli Laredondo
d) Representantes da Secretaria Municipal de Agricultu-
ra e Abastecimento:
Titular: Mariana Ventura Martins
Suplente: Claudinéia de Fátima Romanzini Delfi no
e) Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:
Titular: Camila Santana de Oliveira
Suplente: Ana Carolina Finotti Waitman
f) Representantes da Diretoria de Defesa Civil:
Titular: Rogério Silva Martins
Suplente: José Olímpio Oliveira Ferraz
III – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
a) Representantes da Cooperativa de Coleta Seletiva, 
Benefi ciamento e Transformação de Materiais Recicláveis de 
São José do Rio Preto – Cooperlagos:
Titular: Tereza Marta Pagliotto
Suplente: Helena Maria Carvalho
b) Representantes da P.A. Laboratório de Águas:
Titular: Joseani Octaviani
Suplente: Anna Carolina Octaviani Andrade Coelho
c) Representantes da Silva Geotecnia e Fundações 
Ltda:
Titular: Maria Marcia Rozales Martins
Suplente: Emilio Carlos Pinhari
d) Representantes do Sindicato da Indústria da Cons-
trução Civil do Estado de São Paulo – SindusCon:
Titular: Vania Gonçalves Venturelli
Suplente: Douglas Willian Hakini Soares
e) Representantes do Centro Universitário de Rio Preto 
– UNIRP:
Titular: Maria Christina Justo
Suplente: Gabriela Atique Fernandes

f) Ordem dos Advogados do Brasil (22º seção) – OAB:
Titular: Licínia Perozim Barile 
Suplente: Rafael Azeredo de Oliveira
Art. 2º O mandato dos membros da COMEA, com titular e 
suplente, será de 01 (um) ano, podendo ser reconduzida por 
igual período.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições do Decreto nº 18.060 de 14 
de junho de 2018.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 2 de março de 2021, 
169º ano de Fundação e 127º ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO
KATIA REGINA PENTEADO CASEMIRO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBA-
NISMO
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 Im-
prensa local.

DECRETO Nº 18.845
DE 2 DE MARÇO DE 2021.

Nomeia membros para a Comissão Municipal para os objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentável.
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 Ficam nomeados para compor a Comissão Municipal 
para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de que 
trata o Decreto nº 17.792/2017, os seguintes membros:
I – Representantes do Poder Público:
a) Secretaria Municipal de Administração
Titular: José Fábio Gazzola Herédia 
Suplente: Daniele Targa de Carvalho
b) Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Titular: Antonio Pedro Pezzuto Junior
Suplente: Ana Beatriz Bronca
c) Secretaria Municipal de Assistência
Titular: Edimara Carrasco
Suplente: Eliana Cristina Lechado Guizzi
d) Secretaria Municipal de Comunicação Social
Titular: Josy Mariano de Sá Silva
Suplente: Daniel Cardoso Martins
e) Secretaria Municipal de Cultura
Titular: Pedro Ganga
Suplente: Fábio Domingues do Amaral
f) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômi-
co e Negócios de Turismo
Titular: Olivia Firmino
Suplente: Almir Donizetti da Silva
g) Secretaria Municipal de Educação
Titular: Fabiana Zanquetta de Azevedo
Suplente: Hederson Vinicius de Souza
h) Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
Titular: Flávio Rossi de Santis
Suplente: Eliete Fátima de Marques Reis
i) Secretaria Municipal da Fazenda
Titular: Fernanda Bruschi Porto
Suplente: Denise Maria de Souza Bertoco
j) Secretaria Municipal de Governo
Titular: Alessandra Neves
Suplente: Jucilane Andrade Sobrinho
k) Secretaria Municipal de Habitação
Titular: Manoel de Jesus Gonçalves
Suplente: Jessica Meireles Grecco Olivatti
l) Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo
Titular: Kátia Regina Penteado Casemiro
Suplente: Alexandre Batista do Carmo
m) Secretaria Municipal de dos Direitos e Políticas para 
Mulheres, Pessoa com Defi ciência, Raça e Etnia
Titular: Maria Cristina de Godoi Augusto
Suplente: Marcia Sobrinho Tonelli Martins
n) Secretaria Municipal de Obras
Titular: Renata Fiorin de Carvalho 
Suplente: Akira Samed Wakai

o) Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico 
Ciência, Tecnologia e Inovação
Titular: Orlando José Bolçone
Suplente: Milton Faria de Assis Júnior
p) Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Leticia Aranjues Simões 
Suplente: Amena Alcântara Ferraz Cury
q) Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Titular: Maria Helena Milanez Ronchi
Suplente: Orestes Eduardo Tonelli
r) Secretaria Municipal de Trabalho e do Emprego
Titular: Edemilson Favaron
Suplente: Nayara Sinhorini Tanesi
s) Secretaria Municipal da Trânsito, Transportes e 
Segurança
Titular: Marcelo Nominato do Amaral
Suplente: Marcelo Masuchi Neto
t) Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
Titular: Luiz Guilherme Paolini Braga
Suplente: Lívia de Jesus Barrinhas Camera
u) Empresa Municipal de Construções Populares – 
EMCOP
Titular: Sandra Hadad Abilel
Suplente: Sandra Regina Migliorança
v) Empresa Municipal de Urbanismo – EMURB
Titular: Charles Luis Justino Fernandes
Suplente: Augusto Felipe da Silva Nunes
w) Defesa Civil
Titular: José Carlos Sé 
Suplente: Sueli Velosa
x) Fundo Social de Solidariedade
Titular: Luciane Berton
Suplente: Alessandra Zanetoni
y) Empro Tecnologia e Informação
Titular: Marcéluz Benvindo
Suplente: Juscelino Alves
II – Representantes da Sociedade Civil
a) Associação Artística e Cultural do Interior Paulista 
(Camerata Jovem Beethoven) – AACIP
Titular: Ítalo de Carvalho
Suplente: Kênia Renata Martins
b) Associação Comercial e Empresarial de São José 
do Rio Preto – ACIRP
 Titular: Alvaro Luiz Estrella
Suplente: Germano Hernandes Filho
c) Associação de Bombeiros Comunitário do Interior 
Paulista – ABOMCIPA
Titular: Rafael Valadão Rocha 
Suplente: Gabriel Henrique de Assunção
d) Associação dos Amigos dos Mananciais – AAMA
Titular: Denise de Cerqueira Rossa Feres
Suplente: Dirce Delega Argueles da Silva
e) Associação Riopretense de Educação e Saúde - 
ARES
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Titular: Eni Fernandes
Suplente: Luciana de Oliveira Monteiro
f) Associação Riopretense dos Rotarianos
Titular: Carlos Alberto Moraes
Suplente: Onivaldo Bertão
g) Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – 
Noroeste Paulista – Diretoria Regional de São José do Rio 
Preto – CIESP
Titular: Jefferson Antonio Lopes
Suplente: Eliana Alves de Amaral
h) Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP 
Titular: Gabriela Atique
Suplente: Halim Atique Netto
i) Cooperativa Social de Coleta Seletiva, Benefi cia-
mento e Transformação de Materiais Recicláveis de São 
José do Rio Preto – COOPERLAGOS
Titular: Helena Maria Carvalho
Suplente:Tereza Marta Pagliotto
j) Desate Organização Multicultural -DOM
Titular: Fabiana Soave
Suplente: Cíntia Veríssimo
k) Grupo Cene
Titular: Beatriz Pelozo Mendes
Suplente: Célia Regina Malvezi
l) Instituição Educacional Casa da Criança
Titular: Fatima Aparecida Manieiro do Amaral
Suplente: Fatima Beatriz Maniero do Amaral
m) Instituto As Valquírias
Titular: Danilo Olgado Ferraz de Camargo
Suplente: Ana Laura Reis
n) Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da 
Universidade Estadual Paulista – IBILCE – UNESP 
Titular: José Geraldo Nery
Suplente: Eleni Gomes 
o) Instituto Mudar
Titular: Maria Fernanda Sanson
Suplente: Mayara de Carvalho Carrasco Proto
p) Mar e Rio Pescados
Titular: Andrea Rodrigues Silva Ferreira
Suplente: Jackeline Calixto Sonohata
q) Montage - SIS Engenharia de Sistemas Prediais
Titular: Germano Hernandes Filho
Suplente: Robson Motta
r) OAB – 22ª Subseção São José do Rio Preto
Titular: Jaqueline Pessoa Ferreira
Suplente: Licínia Perozim Barile
s) PA Laboratório de Águas
Titular: Joseani Octaviani
Suplente: Anna Carolina Octaviani de Andrade Coelho
t) Senac – Serviço Nacional de Aprendizagem Comer-
cial
Titular: Thais Lemos Borges
Suplente: Alexandre Melinsky
u) Silvageo Fundações 
Titular: Maria Márcia Rozales Martins
Suplente: Emílio Carlos Pinhatari
v) Sindicato da Indústria da Construção Civil de Gran-
des Estruturas no Estado de São Paulo – SindusCon-SP 
Titular: Vania Gonçalves Venturelli
Suplente: Douglas William Hakini Soares 
w) Sistema Prever 
Titular: Jean Louis Graciani
Suplente: Larissa Osaida Costa
x) TV São José do Rio Preto LTDA – TV TEM
Titular: Luís Ricardo Queiroz
Suplente: Edenir Tassinalli
y) Unimed São José do Rio Preto – Cooperativa de 
Trabalho Médico
Titular: Helencar Ignácio
Suplente: Sérgio Maciel da Silva
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário em especial do 
Decreto nº 17.873 de 16 de outubro de 2017.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 2 de março de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
KÁTIA REGINA PENTEADO CASEMIRO
SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
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.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS 
ENVELOPES E ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE HA-
BILITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 05/2020 – PROCESSO 
Nº 81/2020
Objeto: ”Ampliação do prédio do almoxarifado do SeMAE, 
localizado na Rodovia Délcio Custódio da Silva (km 4,5) no 
município de São José do Rio Preto, incluindo fornecimento 
de todos os materiais, mão de obra, máquinas e equipamen-
tos necessários à execução dos serviços”.
As empresas ARION CONSTRUÇÕES E GERENCIAMEN-
TO DE OBRAS EIRELI EPP; CONSTRUTORA ALPHA 
VITÓRIA LTDA; CONCRETA CONSTRUÇÕES LTDA; 
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES 
LTDA; CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI; ELLIP-
SE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI; GOMES & 
BENEZ ENGENHARIA LTDA; J. A. TINELI MARQUES & CIA 
EPP; KAIRÓS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
LTDA; CONSTRUTORA REOBOTE PROJETOS E EMPRE-
ENDIMENTOS EIRELI entregaram seus envelopes dentro 
do prazo legal. Foram abertos os envelopes de habilitação e 
a sessão foi encerrada para análise da documentação. Após 
o julgamento, a Comissão designará a data da sessão de 
abertura dos envelopes das propostas comerciais.
S.J. Rio Preto, 02.03.2021 – Sonia Maria Franco da Silva 
Gomes – Presidente da CL.
EXTRATO DE DESPACHO DE IMPUGNAÇÃO TOMADA DE 
PREÇOS nº 08/2020 – PROC. nº 69/2020. Objeto: Elabo-
ração do Anteprojeto e Projeto Executivo da Recuperação 
Estrutural e Hidráulica do Reator UASB 1 e Projeto Básico 
dos Reatores UASB 2 e 3.
IMPUGNANTE: Impugnante: NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO 
EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA
Vistos, etc, Acolho a manifestação do Gestor, bem como da 
Diretoria Jurídica, constante do parecer n. 065/2021, o qual 
passa a integrar a presente decisão, a fi m de CONHECER 

da IMPUGNAÇÃO apresentada pela IMPUGNANTE para, no 
mérito, julgá-la IMPROCEDENTE, determinando-se o pros-
seguimento do certame nos moldes propostos.
S. J. Rio Preto 02.03.2021 – Nicanor Batista Júnior.
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE 
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 55/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
77/2020
Objeto: Registro de Preço para fornecimento de reagentes 
de laboratório para execução de análises físico-químicas e 
microbiológicas nos Laboratórios da ETA/Palácio das Águas 
e da ETE/Rio Preto do SeMAE de São José do Rio Preto – 
SP.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 10/2020
Contratada: HEXIS CIENTÍFICA LTDA
Ordem de Fornecimento nº 18/2021 recebida em 26.02.2021. 
Valor de R$65.425,00.
Prazo de entrega: 60 dias. Itens: 02, 06, 07, 08, 12, 14, 15, 
17, 18, 19, 20, 21, 26, 30, 31, 32 e 34.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE 
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 55/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
77/2020
Objeto: Registro de Preço para fornecimento de reagentes 
de laboratório para execução de análises físico-químicas e 
microbiológicas nos Laboratórios da ETA/Palácio das Águas 
e da ETE/Rio Preto do SeMAE de São José do Rio Preto – 
SP.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 09/2020
Contratada: ANALÍTICA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO LTDA.
Ordem de Fornecimento nº 17/2021 recebida em 22.02.2021. 
Valor de R$4.440,00.
Prazo de entrega: 60 dias. Item: 13.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
 
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 166/2020
PREGÃO ELETRÔNICO nº 49/2020 – PROCESSO SeMAE 
nº 70/2020
Contratada: VECTOR SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de entrega 
do 3º e do 4º lotes para os dias 10/03/2021 e 20/04/2021, 
respectivamente. Data da autorização: 01.03.2021.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 167/2020
PREGÃO ELETRÔNICO nº 54/2020 – PROCESSO SeMAE 
nº 76/2020
Contratada: BGT CONTROLS VALVULAS E CONEXÕES 
EIRELI.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 08.04.2021. Data da 
autorização: 01.03.2021.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
13/2021 – PROCESSO SICOM 338/2021
Objeto: a Aquisição de materiais de escritório e informática 
para serem utilizados nas unidades do Serviço Municipal 
Autônomo de Água e Esgoto – SeMAE.
Fica designado o dia 08.03.2021, às 14:00 h, para a reto-
mada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a 
continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 02.03.2021 – Alan Sinibaldi Corna-
chioni – Pregoeiro - SeMAE. 
Extrato de Portaria nº 26 de 02/03/2021 – RESOLVE: Desig-
nar, em caráter de substituição, Alexandre Júlio de Oliveira, 
mat. 535, lotado na Coordenadoria de Manutenção de Redes 
Civil e Ambiental - Água, para responder interinamente pela 
Gerência de Operação e Manutenção – Água do SeMAE, a 
partir de 1° de março de 2021, enquanto durar a ausência da 
titular, sem fazer jus a diferença da remuneração. Esta por-
taria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos em 1° de março de 2021.
S. J. Rio Preto 02.03.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

    Secretaria Municipal de Administração 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 01/2021 – SMA

Em cumprimento a decisão judicial prolatada no Mandado 
de Segurança, Processo nº 0039560-50.2012.8.26.0576 – 1ª 
Vara da Fazenda Pública, fi ca CONVOCADO o candidato 
abaixo citado, habilitado no CONCURSO PÚBLICO - EDI-
TAL N.º 04/2011, para preenchimento do cargo de GUARDA 
MUNICIPAL, criado pela Lei Complementar 331, de 30 de 
dezembro de 2010, cientifi cado que terá 30 (trinta) dias 
corridos, a partir da publicação deste edital, para apresentar 
toda documentação exigida conforme relação de documen-
tos adiante elencados de forma que a Administração Pública 
possa examinar a prova do preenchimento das condições e 
posterior nomeação e posse, tendo em vista o cumprimento 
da referida decisão judicial.
Se o candidato não entregar toda a documentação exigida 
dentro do prazo estabelecido na Coordenadoria de Pessoal, 
localizada na Av. Alberto Andaló, n.º 3030, 3º andar do Paço 
Municipal, decairá do direito à nomeação. 
GUARDA MUNICIPAL 
NATAL PORFIRIO DA SILVA

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSÍVEL NOMEA-
ÇÃO CONCURSO - EDITAL 04/2011
Trazer os documentos na ordem da relação e originais para 
atestar a autenticidade:
1) Carteira Nacional de Habilitação - Categoria AB 
(cópia);
2) Certidão de prontuário de CNH para fi ns trabalhistas, 
emitida nos últimos 60 dias que antecedem a apresentação 
da mesma;
3) Trazer Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo 
site www.tse.jus.br;
4) Trazer consulta efetuada no site do eSocial: con-
sultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages.index.xhtml e caso 
conste pendência no 
resultado da consulta (campo “mensagem”) esta deve ser 
sanada, conforme campo “orientação”, até a entrega da 
documentação.
5) Trazer a pesquisa por nome e número de PIS/
PASEP efetuada no site do Tribunal de Contas (www4.tce.
sp.gov.br/siscaanet) para a verifi cação de acúmulos. 
Os cargos, empregos e funções anteriores que não esti-

verem ativos e que não constem a data da Demissão/Exo-
neração nas respectivas pesquisas, trazer a publicação da 
exoneração ou a baixa na Carteira de Trabalho;
6) Declarações (redigidas de próprio punho ou digita-
das) com a devida qualifi cação pessoal (Nome, RG, CPF e 
endereço) e declarando sob as penas da lei:
6.1) Possuir ou não cargo/emprego/função pública, de 
acordo com a Constituição Federal. Em caso positivo, juntar 
documentação comprobatória;
6.2) Possuir ou não vínculo privado (em caso positivo, 
trazer a Declaração de horário da empresa);
6.3) Não ter sido demitido(a) do serviço público Federal, 
Estadual ou Municipal em consequência de Processo Admi-
nistrativo (por justa causa ou a bem do serviço público);
6.4) Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou 
cópia da última Declaração do Imposto de Renda;
6.5)   Benefi ciário(a) ou não de aposentadoria pública, em 
caso positivo, trazer comprovante;
6.6)  Cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 
5 (cinco) anos; 
7)   Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Crimi-
nais (âmbitos Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco)  
anos, expedidas pelos órgãos competentes dos Estados 
onde reside e residiu no período de abrangência. Em  
caso positivo, trazer a Certidão de Objeto e pé.
Obs: Podem ser expedidas via Internet: 
Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consul-
tar Secretaria de Segurança Pública);
Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na 
obtenção da Certidão, via Internet, solicitar diretamente no 
órgão competente).

8)   Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 
(cinco) anos, expedidas pelos órgãos competentes Âmbito  
Estadual - das cidades onde reside e residiu e Âmbito Fede-
ral – dos Estados onde reside e residiu no período  de 
abrangência. Em caso positivo, trazer a Certidão de Objeto e 
pé.
Obs: Endereço dos órgãos competentes em São José do Rio 
Preto - SP: 
Estadual: emissão via internet, em todo Estado de São 
Paulo, no endereço https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.
do - Certidão de Distribuição de Ações Criminais OnLine, 
não serão aceitas de Execuções Criminais - Fórum Estadual 
– Rua Marechal Deodoro, 3036 – Centro. 
Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.
jus.br - Justiça Federal: Rua dos Radialistas Riopretenses, 
1.000 – Chácara Municipal.

9)  Exame Médico e de Sanidade Mental – 
dirigir-se ao SEESMT, após agendamento via telefone – Av. 
Alberto Andaló, 3030, térreo do Paço Municipal, Fone: 3203-
1128, munido da cópia da Carteira de Vacinação.

10) Após realização da perícia médica, retirar documen-
to no SEESMT referente à abertura de conta e dirigir-se ao 
Banco Bradesco, munido também de cópia do RG., CPF e 
comprovante de endereço, para abertura de Conta Salário, 
vinculada ao CNPJ da Prefeitura de S.J.Rio  Preto, Trazer 
cópia do comprovante de abertura da conta constando CPF 
e identifi cação do CNPJ;
11 ) Outros documentos que a PREFEITURA DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO julgar necessários.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
• Apresentar documentação que sofreram algum tipo 
de alteração e/ou perderam a validade dos documentos 
apresentados anteriormente. 
• Prazo para protocolo da documentação:
Edital:  01/2021         Publicado:  03/03/2021        Tér-
mino:     02/04/2021
O atendimento para entrega da documentação para nome-
ação e posse será feito somente mediante agendamento na 
Coordenadoria de Pessoal pelo Telefone (17) 3203-1337;
• Desde que estejam todos os documentos prontos, 
poderão ser entregues a qualquer momento, dentro do prazo 
estipulado, observado o disposto no item anterior.
São José do Rio Preto, 02 de março de 2021.
ADILSON VEDRONI
    Secretaria Municipal de Administração 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência Nº 539/2021

Fica advertida(o): MARIA CARLA BARBOSA E SILVA, Ende-
reço: R. RIO MAMORÉ Nº: 209 Compl.: Bairro: ACLIMAÇÃO 
- JD. Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15091410 
Inscrição Municipal / Cadastro: 105846000 PFJ: 360071 
CPF/CNPJ/RG: 299263607-00 / 53320054-4(SSP), datada 
em 22/02/2021, IRREGULARIDADES: A empresa em epígra-
fe não cumpriu a Notifi cação nº 19843, deixando de realizar 
as adequações ambientais necessárias à prática das suas 
atividades econômicas, razão pela qual lavra-se a presente 
ADVERTÊNCIA, nos seguintes termos a cumprir: MOTIVO: 
Há a necessidade da supressão ou poda de árvore(s) de 
vosso imóvel, devido a risco de queda, comprometimento ou 
incompatibilidade da árvore com a vizinhança. O proprietário 
deverá executar o serviço. CAPITULAÇÃO: Art. 79 da LM 
13031/2018 e Art.1º, 2º e 10º Dec. 18301/2019 BASE DE 
CÁLCULO: 10 UFM VALOR: R$ 629,60.  OBSERVAÇÃO 
EXECUTAR A SUPRESSÃO DA ARVORE QUE ESTA NA 
CALÇADA DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALI-
ZADA NA RUA RIO MAMORÉ, 209 JD. ACLIMAÇÃO -NES-
TA, POIS ESTA CAUSANDO DANOS. Do exposto, fi ca a 
empresa ADVERTIDA a realizar no prazo de 30 dia(s) a par-
tir do recebimento desta, a(s) exigência(s) supra(s). Extinto 
o prazo, sem que seja atendida à presente, estará sujeita as 
penalidades cabíveis, podem ocorrer a Cassação do Alvará 
de Funcionamento e Lacração do estabelecimento. Assina-
da pelo(a) Agente Fiscal de Posturas ADRIANA ANTUNES 
CARRETERO, uma vez que a Advertida não possui endere-
ço profícuo, até a presente data, para envio da missiva.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DE RENOVAÇÃO DO CME
PROCEDIMENTO DE ELEIÇÃO

A Comissão Gestora do processo de renovação e substi-
tuição de membros do Conselho Municipal de Educação, 
Conselho Municipal do FUNDEB, Conselho de Alimentação 
Escolar e Conselho Municipal do Programa Bolsa Escola 
(Portaria SME nº 272/2020) comunica que a eleição para a 
renovação dos membros do Conselho Municipal de Educa-
ção - segmento dos pais de alunos - foi adiada por motivos 



B-5Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
03 de março de 2021

técnicos e que, posteriormente, será publicada nova orienta-
ção.
Atenciosamente,
Maria das Graças do Carmo Bertasso
Presidente da Comissão Gestora
Portaria SME nº 272/2020

SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS

EDITAL Nº 10/2021

O INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, no uso de suas atri-
buições legais, FAZ SABER, a todos que virem o presente 
EDITAL, ou dele tiverem conhecimento que, fi ca a empresa 
RICARDO  PORFIRIO MASSOLI 46222446833 inscrito no 
cadastro de pessoa jurídica  sob nº 37.072.050/0001-94, 
ciente de que FOI LAVRADO O AUTO DE INFRAÇÃO E IM-
POSIÇÃO DE MULTA Nº 21899 EM 12/02/2021, EM VIRTU-
DE DE INFRAÇÃO AS POSTURAS MUNICIPAIS. 
O prazo para impugnação é de 30 dias a partir do 5º dia da 
publicação deste, conforme artigo 31 da Lei Complementar 
nº 588/2019.
O autuado que optar pelo não oferecimento de defesa será 
concedido uma redução para recolhimento da multa de 50% 
(cinquenta por cento), para pagamento no prazo de 30 dias, 
contados a partir do 5º dia da publicação do presente EDI-
TAL, conforme previsto no caput do artigo 24 da Lei Comple-
mentar nº 588/2019.
Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deve-
rá se dirigir a Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria 
Municipal da Fazenda para que seja emitida a guia de 
recolhimento do Auto de Infração e Imposição de Multa, cujo 
pagamento poderá ser efetivado nas Agências Bancárias 
conveniadas ou Casas Lotéricas.
Comunicamos que, em 30 (trinta) dias, o mesmo será lan-
çado em dívida ativa, se não houver a quitação do débito ou 
apresentação de defesa administrativa.
O inteiro teor do processo administrativo encontra-se a 
disposição do interessado na Inspetoria Fiscal de Posturas – 
Fazenda.
E, para que se chegue ao conhecimento a quem de direito, 
e que esse não possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente EDITAL que será publicado pela Imprensa local.  

São José do Rio Preto, 02 de Março de 2021.
Paulo Ihei Benfati Horita
Inspetor Fiscal de Posturas
SEMFAZ/IFP

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA 
UNIDADE DE JULGAMENTO TRIBUTÁRIO FISCAL 

DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 
EDITAL Nº 001/2021 – SEMFAZ/DAFT/UJTF 
A UNIDADE DE JULGAMENTO TRIBUTÁRIO FISCAL DE PRIMEIRA 
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA, integrante da Secretaria Municipal da 
Fazenda, devido à impossibilidade de efetivação de ciência, por meio dos 
Correios, do andamento processual dos processos abaixo especificados, 
vem NOTIFICAR os respectivos interessados abaixo elencados das 
decisões e despachos exarados nos requerimentos apresentados e dos 
respectivos prazos para recurso/providências. Esgotado o prazo sem que os 
interessados tenham tomado as devidas providências, os processos 
seguirão os trâmites devidos até final arquivamento. 
Ademais, ficam os interessados cientes de que os autos dos processos 
estarão disponíveis para vistas durante o respectivo prazo para 
recurso/providências, no seguinte endereço: 

Secretaria da Fazenda - UNIDADE DE JULGAMENTO  
Rua Silva Jardim, 3157 - Centro  
São José do Rio Preto - SP - CEP. 15010-060  

Protocolo 
Nome do 

Interessado/Representante 
Contribuinte/Representado Decisão/Despacho 

2019000055266 
CLAUDIA MARIA DOS 

SANTOS 
CLAUDIA MARIA DOS 

SANTOS 

PRAZO DE 30 DIAS 
PARA JUNTADA DE 

DOCUMENTOS 
CONFORME 

DESPACHO, SOB 
PENA DE 

INDEFERIMENTO 

2019000256374 SILSI INES CAMILO DE LIMA SILSI INES CAMILO DE LIMA IMPROCEDENTE 

2018000069047 
SILVIO APPENDINO FILHO 

08241701802 
SILVIO APPENDINO FILHO 

08241701802 
IMPROCEDENTE 

2019000046843 
ROBERTO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA 
ROBERTO ASSESSORIA E 

REPRESENTAÇÃO EIRELI ME 
IMPROCEDENTE 

2019000066880 
LEONARDO LOPES 

MENEZES 
LEONARDO LOPES 

MENEZES 

PRAZO DE 30 DIAS 
PARA JUNTADA DE 

DOCUMENTOS 
CONFORME 

DESPACHO, SOB 
PENA DE 

INDEFERIMENTO 

2020000248779 
ALESSANDRO AUGUSTO DE 

OLIVEIRA 
PAULO CARDOSO ALVES IMPROCEDENTE 

2019000278286 
PEDRO ANTONIO DE SOUZA 

NAVARRETE 
PEDRO ANTONIO DE SOUZA 

NAVARRETE 
IMPROCEDENTE 

2016000007052 
ROSALINA DA SILVA 

PEREIRA DE MAGALHAES 
18451986897 

ROSALINA DA SILVA 
PEREIRA DE MAGALHAES 

18451986897 
IMPROCEDENTE 

2017000203970 
LUIZ CARLOS FRUTUOSO 

AMADO 

COMPASSO COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS 
ELETRONICOS E 
INFORMATICA 

EXTINTO 

2015000375614 
LUCAS GIARDINI 

35626946870 
GIARDINI DISK GELADA 

LTDA ME 
PROCEDENTE 

2019000027089 CARLOS DE MARQUI CARLOS DE MARQUI 
PARCIALMENTE 

PROCEDENTE 

2018000011990 
MARIA ELENIR ANSELMO 

DE SOUZA 
MARIA ELENIR ANSELMO 

DE SOUZA 
PROCEDENTE 

2020000001786 
ODIRLEI MAGALI DE 
OLIVEIRA GALVÃO 

RESIDENCIAL MARIA 
CRISTINA 

IMPROCEDENTE 

2019000242404 
CELSO MAURILIO LOPES 

FILHO 
IGREJA PENTECOSTAL DEUS 

E AMOR 
IMPROCEDENTE 

2019000433565 IZAIAS VIANA DA SILVA IZAIAS VIANA DA SILVA IMPROCEDENTE 

2019000015183 
CICERO PEREIRA DE SOUZA 

JUNIOR 
CICERO PEREIRA DE SOUZA 

JUNIOR 
IMPROCEDENTE 

2018000360137 
SUELI JESUS DE OLIVEIRA 

CHIARATTO 
SUELI JESUS DE OLIVEIRA 

CHIARATTO ME 
IMPROCEDENTE 

2019000029721 
LUCIANO DA CONCEIÇAO 

SANTOS 
LUCIANO DA CONCEIÇAO 

SANTOS 
IMPROCEDENTE 

2018000080654 
MARIA DE LOURDES LOPES 

09821467873 
MARIA DE LOURDES LOPES 

09821467873 
IMPROCEDENTE 

2020000073873 JOSE ADRIANO CHIACCHIO JOSE ADRIANO CHIACCHIO EXTINTO 

2020000126284 

IGREJA EVANGELICA 
ASSEMBLEIA DE DEUS 

MINISTERIO PALAVRA DE 
VIDA 

IGREJA EVANGELICA 
ASSEMBLEIA DE DEUS 

MINISTERIO PALAVRA DE 
VIDA 

PROCEDENTE 

2019000170790 DINIZ PODOLOGIA EIRELI DINIZ PODOLOGIA EIRELI IMPROCEDENTE 

2019000027117 
YVANNA MARCELLA 

SANTOS GARCIA 
YVANNA MARCELLA 

SANTOS GARCIA 
IMPROCEDENTE 

São José do Rio Preto, 02 de março de 2021. 
PAULO HENRIQUE PAULETTO SCRIBONI 

Julgador-Chefe 
UNIDADE DE JULGAMENTO 

 

 

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
ISSQN - 2021 

Ficam os contribuintes NOTIFICADOS do lançamento do ISSQN - 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Fixo, Anual, do 
EXERCÍCIO DE 2021, nos termos do inciso V do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 178/2003, para pagamento nos valores e 
vencimentos estabelecidos pelo Decreto nº 12.214/2004 e suas 
alterações, pelo Decreto nº 18.750/2020 e pelo Decreto nº 18.784/2021, 
ou apresentação de IMPUGNAÇÃO até o dia 17/05/2021, nos termos 
dos §§ 1º e 2º do artigo 19 da Lei Complementar Municipal nº 588/2019. 
Os contribuintes também poderão retirar a 2 VIA do carnê pela internet 
no endereço eletrônico:  
https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/emp
ro_iss_2via.php 
(acesse via QRCODE abaixo) 

 
São José do Rio Preto, 01 de Março de 2021. 

Carlos Alberto Paula Alves 
Auditor-Fiscal Tributário Municipal 

Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária - IFT - DAFT/Semfaz 
 

 

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
TAXAS DE LICENÇA - 2021 

Ficam os contribuintes NOTIFICADOS do lançamento das TAXAS DE 
LICENÇA do EXERCÍCIO DE 2021, nos termos do artigo 105, do artigo 
107, respeitado o limite estabelecido em seu parágrafo único, 
atualizado monetariamente conforme disposto em regulamento, e dos 
artigos 108, 110, 112, 118, 122, 123, 135, 136, 139 e 141, todos da Lei 
nº 3.359/1983 (Código Tributário Municipal), e dos artigos 10 e 29 da 
Lei nº 5.447/1993, para pagamento nos valores e vencimentos 
estabelecidos pelo Decreto nº 18.750/2020 e pelo Decreto nº 
18.779/2021, ou apresentação de IMPUGNAÇÃO até o dia 17/05/2021, 
nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 19 da Lei Complementar Municipal 
nº 588/2019. 
Os contribuintes também poderão retirar a 2 VIA do carnê pela internet 
no endereço eletrônico: 
https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/emp
ro_iss_2via.php 
(acesse via QRCODE abaixo) 
 

 
São José do Rio Preto, 01 de Março de 2021. 

Carlos Alberto Paula Alves 
Auditor-Fiscal Tributário Municipal 

Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária - IFT - DAFT/Semfaz 
 

 

Secretaria Municipal de Obras
 Notifi cação 5908/2021

        Fica notifi cado, João Roberto de Freitas Menezes Vas-
concellos, proprietário do imóvel sito à Rua Joaquim Antônio 
Machado de Campos, nº 961, quadra 44, lote 09, Conjunto 
Habitacional São Deocleciano, que em virtude de ter sido 
enviado a Notifi cação de Embargo nº 005908, datada em 
18/02/2021, assinada pelo agente fi scal de posturas Sér-
gio Coelho Lourencin, tratando de construção sem alvará 
(construção de acréscimo residencial. Fase da obra: funda-
ção de alvenaria de elevação) em desacordo com a Lei de 
Zoneamento e Código de Obras e Edifi cações em vigor e/ou 
projeto aprovado, em desacordo com as Leis Municipais nº 
13.709/2021 e 649/2021 art. 352 e Lei nº 10.290/2008 – art. 
9º, sendo que foi devolvido pela Empresa de Correios e Telé-
grafos o AR JU 88346817 5 BR acusando "mudou-se”.
        Fica a presente obra a partir da publicação desta, 
embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 629,60 (seiscentos e vinte e 
nove e sessenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.
São José do Rio Preto, 02 de março de 2021.
Sérgio Coelho Lourencin
Agente Fiscal de Posturas - Obras

 

DECRETO Nº 18.841 
DE 2 DE MARÇO DE 2021. 

 
Dispões sobre novas medidas restritivas de enfrentamento a pandemia do 
COVID-19 e dá outras providências  
 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do artigo 64, itens VI e XXXVI da Lei Orgânica do 
Município; 

 
Considerando a necessidade de implantação de medidas de prevenção e controle da Pandemia COVID; 

Considerando o aumento da taxa de transmissão;  

Considerando o aumento das internações no município decorrente do COVID-19;  

 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º As atividades consideradas essenciais, determinadas pelos governos estadual, federal e descritas 
no Decreto Municipal 18.571 de 24 de março de 2020, deverão cumprir as regras quanto às limitações de 
número de pessoas, horários de funcionamento e os protocolos sanitários conforme anexos deste Decreto.  
 
§1º Para fins de enquadramento como atividade essencial de que trata o “caput” deve representar, no 
mínimo, 70%. a atividade, serviço ou produto.  
 
§2º As atividades comerciais consideradas não essenciais que realizem serviços de manutenção estão 
limitadas ao atendimento ao público apenas para recepção e entrega, sem permanência no local e sem o 
comércio realizado presencialmente. 
 
Art. 2º Todas as atividades exercidas no Município deverão adotar, além das medidas específicas, os 
protocolos sanitários anexos a este decreto.  
 
Parágrafo único. A adoção das regras para funcionamento não isenta o estabelecimento do cumprimento 
das demais normas legislativas vigentes. 
 
Art. 3º Estão proibidos à população, em locais públicos ou privados de uso coletivo:  
 
I - 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;  
 
II - práticas esportivas coletivas ou qualquer evento com mais de 3 (três) pessoas reunidas sem 
distanciamento mínimo e/ou sem máscaras;  
 
III - 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 e 
congêneres;  
 
IV - utilização de bebedouros com ingestão de água diretamente da torneira; 

 
V - abordagens a outros indivíduos que não respeitem o distanciamento mínimo (1,5 metro); 
 
VI - circulação sem o uso de máscara de proteção facial com cobertura total do nariz e boca, estando 
dispensada da obrigatoriedade do seu uso as crianças menores de 3 (três) anos e pessoas com deficiências 
impedidas de utiliza-las adequadamente. 
 
Art. 4º Todas as atividades exercidas no município estão sujeitas ao cumprimento das medidas 
específicas conforme o regramento estabelecido neste decreto, em específico: 
 
I - 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); 
 
II - 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, sendo definidos como:  
 
a) 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 

 

b) 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 
 

 

Art.5º São as regras estabelecidas de acordo com a atividade, risco e essencialidade, as medidas 
específicas abaixo elencadas: 
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Permissão de atendimento ao público durante 24 horas, limitado a 
40% da capacidade.

COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO.
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

47.71-7
4729-6/02

47.3
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Permissão de atendimento ao público durante 24 horas, limitado a 
40% da capacidade.

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 AÉREO (ANAC)
HOTÉIS E SIMILARES - serviço de hospedagem
OUTROS TIPOS DE ALOJAMENTO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
ATIVIDADES VETERINÁRIAS
ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA
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Permissão de atendimento ao público das 6h00min às 18h00min, 
limitado a 40% da capacidade.

AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA
INDÚSTRIAS EXTRATIVAS
INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO
ELETRICIDADE E GÁS
ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO
CONSTRUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS E ANIMAIS VIVOS
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO E 
VETERINÁRIO
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, 
ORTOPÉDICO E ODONTOLÓGICO
COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE 
PESSOAL
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE TECNOLOGIAS DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS, EXCETO DE 
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
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Permissão de atendimento ao público das 6h00min às 18h00min, 
limitado a 40% da capacidade.

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 - 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 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 COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA
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
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
ARMAZENAMENTO E ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES
CORREIO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENTREGA

 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
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B-6 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
03 de março de 2021
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Permissão de atendimento ao público das 6h00min às 18h00min, 
limitado a 40% da capacidade.

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
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE SEM CONDUTOR
SELEÇÃO, AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E INVESTIGAÇÃO
SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIO
ATIVIDADES DE LIMPEZA
ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB CONTRATO
MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA
EMISSÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO, VALES TRANSPORTE E SIMILARES
 SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE FUNDOS SOB CONTRATO
CASAS LOTÉRICAS
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO E TECNOLÓGICO
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
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Permissão de atendimento ao público das 8h00min às 20h00min, 
limitado a 40% da capacidade.

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS
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Funcionamento permitido apenas para atividades internas e entrega 
ou serviço em domicílio das 08h00min as 18h00min.
Proibido atendimento presencial ao público, inclusive sistema drive 
e/ou retirada no local.
COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO, EXCETO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS
COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS, ARTEFATOS DE TECIDOS E DE ARMARINHO
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS E ARTIGOS DE VIAGEM
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; LIVROS, JORNAIS E 
OUTRAS PUBLICAÇÕES
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO 
NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)
 LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) DE AEROPORTOS, PORTOS E EM FRONTEIRAS TERRESTRES
COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
TABACARIA
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO 
E VÍDEO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE MÓVEIS, COLCHOARIA E ARTIGOS DE 
ILUMINAÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS 
ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS
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
ENSINO DE IDIOMAS85.93-7
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Funcionamento permitido apenas para atividades internas e entrega 
ou serviço em domicílio das 08h00min as 18h00min.
Proibido atendimento presencial ao público, inclusive sistema drive 
e/ou retirada no local.
ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS
ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL
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
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) 
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Serviço em domicílio em horários habituais.
Proibido atendimento presencial ao público.

CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE
ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS COM A BELEZA
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO E LAZER
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Aulas e atividades presenciais com presença de até 35% dos alunos 
matriculados

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 
ENSINO MÉDIO
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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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Aulas e atividades presenciais suspensas

EDUCAÇÃO SUPERIOR EXCETO CURSOS de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, 
odontologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, obstetrícia, 
gerontologia e biomedicina
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85.3
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Art. 6º Os estabelecimentos albergados em shoppings e aqueles que pertencem às feiras livres devem cumprir o 
horário de atendimento ao público definido para cada atividade comercial correspondente. 
 
 Art. 7º O descumprimento do disposto neste decreto 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. 
 
Art. 8º Nas constatações de infração por aglomeração e/ou desrespeito ao distanciamento mínimo entre pessoas 
e/ou desrespeito aos limites de horários definidos, a partir da segunda infração, deverá ser imposta penalidade de 
imediato, no mínimo, com interdição parcial do estabelecimento, obrigatoriamente: 
I - por 30 (trinta) dias na segunda infração; 
II - por 60 (sessenta) dias na terceira infração; 
III - por 90 (noventa) dias na quarta infração; e, 
IV – interdição definitiva a partir da quinta infração. 
 
Art. 9º - Fica estabelecido regime de teletrabalho preferencial no âmbito da Administração Direta e Indireta, 
enquanto durar as restrições impostas neste decreto, exceto na Secretaria Municipal de Saúde, Guarda Municipal, 
Defesa Civil e SEESMT. 
 
Parágrafo único: Entende-se por teletrabalho, as tarefas executadas pelo servidor, com desempenho das funções em 
seu domicílio, remotamente, cumprindo as ordens de sua chefia imediata com as condições individualmente 
possíveis e disponibilizadas. 
 
Art. 10º - O atendimento ao público deverá ser realizado preferencialmente através dos meios eletrônicos ou por 
telefone, ficando o serviço público e o atendimento presencial condicionado à regulamentação que deverá ser 
baixada por cada Secretaria. 
 
Art. 11 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 2 de março de 2021, 169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação 

Política de São José do Rio Preto. 

 

 
 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
 
 
DR. ALDENIS ALBANEZE BORIM 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
 
 
LUÍS ROBERTO THIESI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO  
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO I 

PROTOCOLO SANITÁRIO GERAL– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

APLICÁVEL A TODAS AS ATIVIDADES EXERCIDAS NO MUNICÍPIO 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.9. Manutenção do funcionamento apenas nos horários definidos para o estabelecimento, que deverá 
estar regularizado junto aos órgãos municipais (licença sanitária, quando necessária, e, alvará de 
funcionamento municipal) para todas as atividades exercidas, adotando como parâmetro:  

1.9.1. Permanência de, no máximo, 25 pessoas (respeitado o distanciamento mínimo) nos ambientes de 
trabalho em locais fechados e em reuniões, inclusive treinamentos e capacitações de funcionários.  

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

1.9.2.1. Exceções quanto à capacidade máxima de atendimento ao público: 

1.9.2.1.1. Atividades com atendimento presencial ao público proibido; 

1.9.2.1.2. Educação infantil, Ensino fundamental e Ensino médio, com capacidade limitada a 
até 35% de alunos matriculados; 

1.9.2.1.3. Ensino superior dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, 
odontologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, obstetrícia, 
gerontologia e biomedicina, com capacidade de 100% de alunos matriculados; 

1.9.3. A capacidade máxima de ocupação deve ser considerada aquela definida no alvará do corpo de 
bombeiros ou conforme o código de obras adotado por este município. 

1.9.3.1. Para o cálculo do número de pessoas em cada local devem ser considerados, além da 
capacidade definida, os distanciamentos mínimos definidos nos protocolos sanitários. 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Festas ou eventos com qualquer finalidade.  

2.2. Aglomeração, considerada mais de 3 (três) pessoas reunidas, sem o distanciamento mínimo de 1,5 
metro entre cada pessoa e/ou sem uso de máscaras. 

2.3. Acesso de número de pessoas acima da capacidade de 40% de público nos estabelecimentos e 
serviços essenciais. 

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

2.5. Realização de cultos religiosos com pessoas em pé ou que não garantam o distanciamento mínimo 
de 1,5 metro entre pessoas ou grupos familiares. 

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

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

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

2.9. Acompanhantes nos estabelecimentos comerciais. 

2.10. Exposição de produtos nas áreas externas dos estabelecimentos (calçadas). 

2.11. Fornecimento ou consumo de qualquer alimento ou bebida para consumo no local (inclusive café). 

2.12. Venda ou consumo de bebidas alcoólicas após as 20h00min, exceto no sistema de entrega em 
domicílio ou serviço de quarto em hotéis. 

2.13. Revistas e panfletos em salas de atendimento ou recepção/espera. 

2.14. Utilização de equipamentos de uso coletivo, tais como bancos, brinquedos de parques infantis, 
espaço kids, academias ao ar livre, piscinas e outras estruturas que não sejam higienizados entre um uso 
e outro ou não garantam o distanciamento mínimo entre pessoas. 

2.15. Transportes turísticos ou com finalidade recreativa e de lazer, tais como “trenzinhos e ônibus 
adaptados para lazer”. 

2.16. A entrada em cemitérios de visitantes em número superior a 40% da capacidade e sem uso de 
máscaras.  

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

2.17.1. Excetuam-se os estabelecimentos essenciais que possuem estrutura instalada para 
atendimento dentro dos veículos (drive-thru). 

2.18. Atendimento no sistema drive (sem sair do veículo) sem possuir estrutura para a finalidade 
(conforme protocolo específico), bem como acesso ou parada de veículos sobre calçadas, corredores de 
ônibus, locais proibidos pelas regras de trânsito ou reserva vagas nas vias públicas. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Controle de acesso do número de pessoas nos estabelecimentos e serviços essenciais, limitado à 
capacidade máxima de 40% de público. 

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

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

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

3.5. Restrição do uso da área de estacionamento nos estabelecimentos e serviços essenciais para clientes 
e usuários, limitando a área à mesma capacidade definida para atendimento ao público. 

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

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

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

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

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

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Realização de controle de distanciamento de filas, inclusive externas (de acesso ao local) por meio de 
demarcação em piso ou outro sistema eficaz.  

4.2. Garantia da distância mínima de 1,5 metro entre cada pessoa em todas as direções, inclusive nas 
filas, entre assentos e entre funcionários. 

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

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

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

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

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

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

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

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

4.9. Adoção do sistema de trabalho em domicílio (regime de trabalho remoto) para os funcionários e 
colaboradores dos estabelecimentos e serviços.  

4.9.1. Aplicável às atividades em que a presença no local de trabalho não for imprescindível para o 
exercício das funções e, principalmente para os funcionários que pertençam ao grupo de risco ou 
convivam com pessoas do grupo de risco. 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

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

6.1.1. Realização de monitoramento de temperatura diariamente dos funcionários e colaboradores em 
todos os estabelecimentos e dos clientes e usuários nos locais com grande fluxo de pessoas. Apontada 
uma temperatura superior a 37.5 °C, não deve ser autorizada a entrada. 

6.1.2. Manutenção de funcionários com suspeita de contaminação da COVID-19 e aqueles com 
diagnósticos confirmados afastados conforme protocolo do Ministério da Saúde, mesmo quando 
apresentem condições físicas de saúde que possibilitem o trabalho presencial. O mesmo se aplica para 
aqueles que tiveram contato com infectado pela COVID-19 nos últimos 14 dias. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

8.3.1. Higienização de senhas, quando forem reutilizáveis. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

9. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

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

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

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

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

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

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

9.2.1. Limpeza mensal da grelha de tomada de ar externo, quando se tratar de sistema de ar central; 

9.2.2. Limpeza mensal de todos os filtros, ou em menor período, quando apresentar sujidades; 

9.2.3. Limpeza mensal da bandeja de condensação; 

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

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

9.2.6. Limpeza do ventilador semestral; 

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

 

10. PERMISSÕES 

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

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

10.3. Atendimento no sistema drive-thru (sem sair do veículo) durante a realização de atividades internas, 
nos estabelecimentos essenciais, que possuem estrutura para tal: área de entrada e saída de veículos, 
guichês para pedido, pagamento e retirada, bem como barreira física de proteção entre funcionário e 
usuário, conforme protocolo específico.  

10.4. Atividades comerciais realizadas em feiras livres desde que cumpridas as mesmas regras da atividade 
de comércio varejista correspondente. 

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

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

 

11. DIRETRIZES PARA LOCAIS DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

12. DIRETRIZES PARA BANHEIROS E VESTIÁRIOS 

12.1. Controle de acesso aos vestiários e banheiros. 

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

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

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

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

ANEXO II 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

COMÉRCIO EM GERAL  

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Acesso de clientes em número superior à capacidade estabelecida nos estabelecimentos essenciais. 

2.2. Exposição de produtos no ambiente externo do estabelecimento. 

2.3. Atividades internas nos horários não permitidos, nos estabelecimentos não essenciais. 

2.4. Atendimento ao público nos horários não permitidos, nos estabelecimentos essenciais. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

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

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

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

3.4. Priorização de sistema de entrega (Delivery). 

 

4. GARANTIA DE DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

 

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

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

 

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

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

 

ANEXO III 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

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

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Aglomerações nas entradas. 

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

2.3. Disponibilização de alimento para degustação.  

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

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

2.6. A venda, consumo no local ou entrega direta de bebidas alcoólicas todos os dias, das 20h00min às 
06h00min, excetuados: 

2.6.1. Serviços de entrega em domicílio (Delivery). 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

ANEXO IV 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

SHOPPINGS, GALERIAS E CONGÊNERES 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

1.2. As atividades essenciais existentes podem realizar atendimento ao público nos dias e horários 
permitidos para a atividade. 

 

2. PROIBIÇÕES  

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

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

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

2.4. Consumo de alimentos no local. 

2.5. Abertura para atendimento ao público dos estabelecimentos e serviços não essenciais. 

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

2.7. Serviços de manobrista (valet); 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

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

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

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

 

5. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 
5.1. Garantia de renovação de ar de todos os ambientes. 

5.1.1. Sistemas mecânicos de ventilação e de climatização existentes devem ser mantidos limpos, 
registrando os procedimentos realizados. A limpeza deve ser realizada conforme protocolo sanitário geral 
deste decreto.  

ANEXO V 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO DENTRO DOS VEÍCULOS – DRIVE THRU  

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Saída de pessoas de dentro dos veículos 

2.2. Acesso de pessoas a pé. 

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

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

 

3. GARANTIA DE DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4. Apenas uma pessoa do veículo deverá receber os itens. 

 

5. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

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

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

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

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

 

6. GARANTIA DE HIGIENE PESSOAL 

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

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

 

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

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

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

 

 

ANEXO VI 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

SERVIÇOS DE ENTREGA - DELIVERY 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

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

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

1.5. Evitar abrir desnecessariamente os compartimentos de entregas; 

1.6. Não romper os lacres de segurança dos produtos; 

 

2. PROIBIÇÕES  

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

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

 

3. GARANTIA DE DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

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

 

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

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

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

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

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

 

5. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

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

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

 

6. GARANTIA DE HIGIENE PESSOAL 

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

 

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

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

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

7.3. Higienização diária de veículos e caixas de transporte. 
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ANEXO VII 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ESCRITÓRIOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

1. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

1.1. Restrição de aglomerações em espaços comuns com demarcação de áreas que não deverão ser 
utilizadas. 

1.2. Limitação máxima de 25 pessoas nos ambientes, quando for possível a manutenção do 
distanciamento mínimo. 

1.3. Agendamento prévio, com espaçamento de horário, para acesso de clientes e terceiros, quando se 
tratar de serviço essencial. 

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

 

2. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

 

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

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

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

 

4. HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS 

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

 

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

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

 

6. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

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

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

 

ANEXO VIII 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

 

2. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

2.1. Atendimento aos clientes realizado com controle de acesso.  

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

 

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

3.1. Higienização do interior e exterior dos veículos a cada locação.  

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

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

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

ANEXO IX 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

TRANSPORTE 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Transporte coletivo com passageiros em pé. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Adotar procedimentos de embarque e desembarque a fim de evitar o cruzamento do fluxo de 
pessoas, começando a lotação dos ônibus de passageiros pelos bancos de trás e sua desocupação pelos 
bancos da frente. 

3.2. Reforço de ações em transportadoras que promovam menor fluxo de pessoas em processos de 
armazenagem e recebimento de mercadorias, evitando aglomerações. 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Adaptar a lotação dos ônibus de passageiros a fim de garantir uma distância mínima segura entre os 
passageiros, deixando sempre pelo menos um assento vazio entre dois ocupantes e intercalar entre assentos 
da frente e atrás. 

4.2. Transporte de no máximo 2 passageiros em veículos (táxi, uber ou equivalente). 

4.3. Garantir que transportadoras respeitem a distância mínima segura do estabelecimento, evitando 
contágios e contaminações. 

 

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

5.1. Orientar todos os passageiros para evitar tocar nos bancos, portas, janelas e demais partes dos 
veículos. 

5.2. Realizar a entrega e o recebimento de mercadorias observando o distanciamento mínimo entre o 
funcionário interno e a pessoa externa; e após o recebimento das mercadorias, higienizar as mãos com água 
e sabão ou, na impossibilidade, com álcool em gel 70%. 

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

6.1. O uso de máscara de proteção respiratória com cobertura total do nariz e boca por todos usuários e 
funcionários dos serviços de transporte.  

 

7. HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS 

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

 

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

8.1. Higienização de veículos de transporte de passageiros a cada rodada. 

8.1.1. Higienização de bancos, superfícies e outros locais onde possa haver contato com as mãos. 

8.2. Higienização de capacetes entre uso por um cliente e outro. 

 

9. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

9.1. Veículos de transporte de passageiros devem circular com as janelas totalmente abertas.  

 

ANEXO X 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

CONDOMÍNIOS E ATIVIDADES ASSOCIATIVAS SIMILARES 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

1.2. Obrigatório cumprimento concomitante do Protocolo Sanitário Geral e protocolos específicos das 
atividades eventualmente exercidas na área abrangida pelo local.  

1.3. Orientação aos moradores quanto à manutenção de crianças em casa e, quando ao ar livre, sem 
contato com outras crianças (que não convivem na mesma residência). 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Utilização de equipamentos de uso coletivo, tais como bancos, playgrounds, espaço kids, academias ao 
ar livre, piscinas e outras estruturas que não sejam higienizados entre um uso e outro e não garantam o 
distanciamento mínimo entre pessoas. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Proibida qualquer aglomeração, considerada mais de 3 (três) pessoas reunidas sem o distanciamento 
mínimo de 1,5 metro entre pessoas e/ou sem uso de máscara. 

3.1.1. Excetuados grupos de pessoas (familiares) que convivem na mesma residência.  

3.2. Eventuais reuniões ou assembleias presenciais realizadas com no máximo 25 pessoas. 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Isolar área ou fechar todo e qualquer equipamento para entretenimento que não propicie condições 
para manutenção da distância mínima segura entre as pessoas, tais como playgrounds, brinquedos de uso 
coletivo, espaço kids, entre outros.  

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

 

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

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

5.2. Eliminação de sistemas de identificação para acesso por meio de biometria ou qualquer sistema de 
identificação que exija o contato das mãos com o equipamento. 

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

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

6.1. O uso de máscara de proteção respiratória com cobertura total do nariz e boca pelos moradores, 
visitantes, funcionários e prestadores de serviços é obrigatório e deve ser assegurado durante a 
permanência em todas as áreas de uso comum, exceto durante o uso de piscinas. 

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

 

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

7.1. Higienização dos pisos das áreas fechadas de uso comuns com produto desinfetante ao menos 
3(três) vezes ao dia, 

7.2. Higienização completa dos banheiros, lavatórios e vestiários de uso comum, que estiverem 
disponibilizados para uso, ao menos 3 (três) vezes ao dia. 

 

ANEXO XI 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ATIVIDADES DE ENSINO 

(Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Superior e Educação Profissional) 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Priorização do atendimento ao público por canais digitais. 

1.2. Realização de esclarecimentos sobre proteção contra a COVID-19 e boas práticas de higiene a todos 
os funcionários, alunos, familiares e participantes das atividades de ensino. 

1.3. Comunicação e orientação aos alunos e famílias sobre os protocolos de funcionamento com 
antecedência. 

1.4. Realização de ações permanentes de sensibilização dos estudantes.  

1.5. Ocupação ininterrupta de salas por no máximo 3 (três) horas. 

1.6. Funcionamento de laboratórios apenas para pesquisa ou para aulas dos cursos majoritariamente 
práticos. 

1.7. Realização de testes, provas, avaliações e vestibulares obedecendo-se o distanciamento mínimo e as 
demais diretrizes deste protocolo. 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1.1. Aulas ou atividades presenciais dos cursos de Educação superior, exceto cursos de medicina, 
farmácia, enfermagem, fisioterapia, odontologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, 
obstetrícia, gerontologia e biomedicina 

2.1.2. Permanência de pessoas sintomáticas para COVID-19 na instituição de ensino. 

2.1.3. Consumo e compartilhamento de alimentos e bebidas nas salas, corredores e demais espaços de 
realização das atividades. 

2.1.4. Eventos como feiras, palestras, seminários, festas, assembleias, competições e campeonatos 
esportivos.  

2.1.5. Entrada de pais, responsáveis ou qualquer outra pessoa de fora, exceto na Educação Infantil que, 
quando necessária, deve ser organizada.  

2.1.6. Atividades de práticas conjuntas que requerem proximidade entre as pessoas ou contato físico, tais 
como algumas práticas de dança, esportes ou teatro.  

2.1.7. Brinquedos trazidos de casa pelas crianças. 

2.1.8. Utilização de brinquedos que não são passíveis de higienização a cada uso. 

 

3. MONITORAMENTO DE SINTOMAS 

3.1. Inspeção na entrada e acompanhamento diário da saúde de alunos e funcionários. 

3.2. Monitoramento da saúde da equipe e alunos que estiverem em quarentena por membro da equipe 
indicado pela escola.  

3.3. Realização de busca ativa de alunos faltosos para identificação de Síndrome Gripal. 

3.4. Obrigatória a notificação à Vigilância Epidemiológica de casos (alunos ou funcionários) suspeitos ou 
confirmados de síndrome gripal ou de COVID-19, inclusive os faltosos, no e-mail 
vigilancia_riopreto@yahoo.com.br. 

 

4. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

4.1. Adoção de ensino não presencial combinado ao retorno gradual das atividades presenciais. 

4.2. Organização da entrada e saída para evitar aglomerações, preferencialmente fora dos horários de 
pico do transporte público. 

4.3. Utilização do maior número possível de entradas no estabelecimento, 

4.4. Escalonamento de horários de entrada e saída  

4.5. Escalonamento de horários para liberação para o intervalo, recreio e refeições. 

4.6. Limitação de uso de salas dos professores, de reuniões e outras de apoio a número reduzido de 
pessoas, no máximo 25, respeitando o distanciamento mínimo. 

4.7. Limitação do número de alunos nas salas, laboratórios e durante atividades físicas, fazendo rodízio 
entre grupos. 

4.8. Definição de grupos ou turmas fixas de crianças, evitando que se misturem. 

 

5. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

5.1. Distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas em todos os ambientes, inclusive aulas práticas, 
educação física e atividades culturais.  

5.2. Utilização de marcação no piso para sinalizar o distanciamento de 1,5 metro, em todos os locais de 
permanência fixa ou formações de filas. 

5.3. Distanciamento de 1,5 metro no atendimento ao público, preferencialmente com agendamento 
prévio. 

5.4. Distanciamento de 1,5 metro entre berços ou outros locais de descanso.  

 

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

6.1. Garantia de uso de protetor facial de polímero (viseira ou face shield) na impossibilidade de 
distanciamento de 1,5 metro durante as atividades práticas e laboratoriais. 

6.2. Disponibilização de EPIs necessários a todos os funcionários de acordo com cada atividade realizada, 
tais como limpeza, manipulação de alimentos, manuseio de livros, entre outras. 

6.3. Fornecimento de alimentos e água potável de modo individualizado.  

6.4. Material de uso coletivo, que exija passagem ou compartilhamento entre os participantes devem ser 
evitados. 

 

7. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

7.1. Utilização de máscara dentro da instituição de ensino e em todo o percurso de casa até a instituição 
de ensino, exceto crianças de até 2 anos. 

7.2. Aferição da temperatura das pessoas a cada entrada na instituição de ensino.  

7.3. Isolamento em sala ou área específica de pessoas que apresentem sintomas até que possam voltar 
para casa. 

7.4. Indicação de funcionário como ponto de contato em cada prédio da instituição de ensino para 
sinalizar sintomas. 

7.5. Manutenção de atividades remotas para alunos e funcionários que fazem parte do grupo de risco. 

 

8. HIGIENE PESSOAL 

8.1. Incentivo constante sobre a higienização frequente e completa das mãos. 

8.2. Garantir a lavagem das mãos com água e sabão ou higienização com álcool em gel 70% ao entrar e 
sair da instituição de ensino, ao entrar e sair da biblioteca, antes e após cada aula, antes das refeições ou 
após o manuseio de qualquer objeto. 

8.3. Garantir higienização das mãos após cada contato de profissionais que têm contato direto com 
crianças, principalmente após troca de fraldas, alimentação e auxílio no uso de banheiro pelas crianças. 

 

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

9.1. Higienização dos prédios, das salas de aula e das superfícies que são tocadas por muitas pessoas 
(grades, mesas de refeitórios, carteiras, puxadores de porta e corrimões), antes do início das aulas em cada 
turno e sempre que necessário. 

9.2. Higienização de bancadas, computadores, equipamentos e utensílios antes de cada aula, sobretudo 
de laboratórios e de outros espaços de realização de atividades práticas. 

9.3. Higienização de todos os objetos compartilhados antes do uso, inclusive objetos utilizados durante 
as aulas, oficinas e cursos. 

9.4. Higienização de brinquedos, trocador e objetos de uso comum a cada uso. 

9.5. Higienização de mamadeiras, bicos e outros utensílios utilizados pelos bebês com uso de escova 
após fervura e solução de hipoclorito de sódio. 

9.6. Evitar atividades que demandem uso de fone e ou microfone. 

9.7. Limpeza dos espaços e superfícies com intervalo de, no máximo, 3 horas. 

9.8. Remoção e descarte do lixo no mínimo três vezes ao dia. 

 

10. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

10.1. Avaliação de espaços externos e adequados para realização das aulas e cursos. 

10.2. Priorização de atividades ao ar livre. 

10.3. Manutenção dos ambientes internos bem ventilados com as janelas e portas abertas.  

10.4. Garantia de renovação de ar de todos os ambientes. 

10.4.1. Sistemas mecânicos de ventilação e de climatização existentes devem ser mantidos limpos, 
registrando os procedimentos realizados. A limpeza deve ser realizada conforme protocolo sanitário geral 
deste decreto.  

 

11. DIRETRIZES PARA BIBLIOTECAS 

11.1.  Manutenção de distanciamento mínimo de 1,5 metro, com demarcação de lugares de permanência. 

11.2. Disponibilização de estante ou local adequado para recebimento de material devolvido. 

11.3. Recebimento de livros sempre com luvas 

11.4. Manutenção de livros devolvidos no local destinado ao recebimento durante, no mínimo, 5 (cinco) 
dias, antes de devolvê-lo ao acervo ou novo empréstimo 

11.5. Higienização dos livros devolvidos após o período determinado com álcool 70% e papel toalha, 
descartado após o uso. 

 

12. DIRETRIZES PARA TRANSPORTE 

12.1. Adequação da lotação dos veículos de transporte, intercalando um assento ocupado e um livre. 

12.2. Orientação aos estudantes para evitar tocar nos bancos, portas, janelas e demais partes dos veículos 
do transporte escolar. 

12.3. Realização de limpeza periódica dos veículos do transporte escolar entre uma viagem e outra, 
especialmente das superfícies comumente tocadas pelas pessoas. 

12.4. Disponibilização de álcool em gel 70% nos veículos do transporte escolar para que os estudantes 
possam higienizar as mãos. 

 

13. DIRETRIZES PARA LOCAIS DE ALIMENTAÇÃO  

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

13.2. Refeitórios e cantinas devem garantir distanciamento de 1,5 metro nas filas e balcões, utilizando 
sinalização no piso.  

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

13.4. Priorização de refeições em embalagens individualizadas. 
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13.5. Disponibilização e utilização de talheres descartáveis ou devidamente embalados, protegidos de 
interação por diversas pessoas e devidamente higienizados. 

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

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

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

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

13.10. Profissionais que preparam e servem alimentos devem utilizar EPIs e seguir protocolos de higiene de 
manipulação dos produtos. 

 

14. DIRETRIZES PARA BANHEIROS E VESTIÁRIOS 

14.1. Controle de acesso aos vestiários e banheiros. 

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

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

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

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

ANEXO XII 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA POPULAÇÃO EM GERAL 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Evitar o deslocamento de sua residência, quando possível, e circular em qualquer local público ou 
privado de uso coletivo, excepcionalmente: 

1.1.1. para chegar ao local de trabalho; 

1.1.2. para prestação de serviços autônomos; 

1.1.3. para aquisição de alimentos e outros produtos essenciais,  sem acompanhantes; 

1.1.4. para atendimento em serviços de saúde, permitido apenas 1 (um) acompanhante; 

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

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

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

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

1.5. Procurar higienizar embalagens e objetos manuseados; 

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

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

1.8. Procurar manter crianças em casa e, quando ao ar livre, evitar contato com outras crianças e 
compartilhamento de brinquedos ou equipamentos em áreas de recreação (parquinhos);  

1.9. 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.  

1.10. Realizar higienização de máscaras confeccionadas em tecido (reutilizáveis), sendo recomendado: 

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

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

1.10.3. secar naturalmente; 

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

 

Editais de
BALANÇO

Editais de
CONVOCAÇÃO

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

 

                                                                                                   

 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 

 

PORTARIA Nº 6672, DE 01 DE MARÇO DE 2021. 
DESIGNA o servidor DAVID AYMAR RONCONI BRUNO – Agente 
Legislativo, para exercer, concomitantemente às suas funções, às 
relativas ao cargo de Diretor-Geral, a partir de 01 de março de 2021, 
até o retorno do servidor Jorge Gimenez Berruezo, titular do cargo, 
devido à ausência por motivo de afastamento por ser contato 
domiciliar de paciente diagnosticado com COVID-19. 

 
PORTARIA Nº 6673, DE 01 DE MARÇO DE 2021. 
Exonera o servidor MARLON JOSÉ MORELLI – Assessor Político, 
Referência C-4, lotado no Gabinete do Vereador João Paulo Rillo, a 
partir de 01 de março de 2021. 
 
PORTARIA Nº 6674, DE 01 DE MARÇO DE 2021. 
Nomeia a senhora LUCIANA CRISTINA FURTADO FONTES – Assessor 
Político, Referência C-4, lotada no Gabinete do Vereador João Paulo 
Rillo, a partir de 01 de março de 2021. 
 
 
 
 
 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES. 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

 

PATRIMÔNIO SOCIAL 2019 2020
Saldo Anterior 4.592.151,35 5.055.866,79
Aumento do Patrimonio Social -                              
(-) Depreciação / Amortização Ex.Anterior
(+)Transferências Recebidas
 Ajuste de Exercícios anteriores -82,60
Superavit do Periodo 463.715,44 -10.775,98
Saldo Atual 5.055.866,79 5.045.008,21      

2020 2019
Fluxo de Caixa Originados de:
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Recursos Recebidos
 Entidades Governamentais 4.370.886,32         4.890.254,58                              
 Entidades Privadas 401.970,02            185.908,22                                 
 Doações e Contribuições Voluntárias 478.260,57            585.716,24                                 
 Rendimentos Financeiros 8.323,81               15.830,94                                   
 Outros 338.690,21            118.030,92                                 

Pagamentos Realizados
 Aquisições de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados 4.282.915,00         4.765.053,65                              
 Salários e Encargos Sociais do Pessoal 274.427,86            214.872,96                                 
 Contribuições Sociais, Impostos e Taxas 247.618,86            166.597,65                                 
 Outros Pagamentos 438.738,43            247.979,79                                 

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais 354.430,78         401.236,85                              
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
 Recursos Recebidos pela Venda de Bens -                       118.000,00                                 
 Outros Recebimentos emprestimo -                       100.000,00                                 
 Aquisição de Bens e Direito para o Ativo 154.330,37            169.749,91                                 
Caixa Líquido Consumido pela Atividade de Investimento (154.330,37)        48.250,09                                

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
 Recebimentos de Valores Pendentes 108.019,07            -                                            
 Outros Recebimentos por Financiamentos -                       57.570,12                                   
 Pagamentos a Terceiros 66.780,57              52.000,00                                   
Caixa Liquido Consumido pelas Atividades de Financiamento 41.238,50           5.570,12                                  

Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa 241.338,91          455.057,06                               

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 573.452,40         118.395,34                              
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período 814.791,31         573.452,40                              

241.338,91          455.057,06                               

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CNPJ  59.997.270/0001-61

ANEXO II
"DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO"

ANEXO III
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

2 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

2.1 Declaração de conformidade

2.2 Base da elaboração

O resumo das principais políticas contábeis adotadas pela Entidade é como segue:

2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação

2.4 Caixas e Equivalentes de Caixa

2.5 Imobilizado

2.6 Provisões

2.7 Patrimonio Social

2.8 Apuração do Superávit ou Déficit

3 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS

4 - CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA

2020 2019
        C a i x a 14.478                  7.623                                         
        Bancos Conta Movimento sem Restrição 58.056                  9.170                                         
        Bancos Conta Movimento com Restrição -                       1.353                                         
        Bancos Conta Aplicação sem Restrição 424.866                375.820                                     
        Bancos Conta Aplicação com Restrição 317.392                179.485                                     

814.791                573.452                                     
5 - VALORES A RECEBER

2020 2019
       Cheques a Cobrar 200                       300                                            
       Contas a Receber 856                       10.728                                       
       Adiantamento a Terceiros 30.704                  128.551                                     
       Convenios a descontar 10.897                  5.700                                         
       Valores a Receber Convenios 75.502                  96.892                                       
       Outros Valores 2.143                    1.880                                         

O saldo da conta "Caixa e equivalentes de caixa" inclui caixa em poder da Entidade. O saldo dessa conta no final do período de 
relatório, conforme registrado na demonstração dos fluxos de caixa pode ser conciliado com os respectivos itens do balanço 
patrimonial, como demonstrado a seguir:

Constituído pelos saldos de superávits e déficits dos exercícios anteriores e acrescidos do resultado do exercício corrente. Estão 
considerados no Patrimonio Social as reservas de reavaliação.

As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiencia histórica e em outros fatores, 
incluindo expectativa de eventos futuros.

Os itens do imobilizado estão demonstrados ao valor de custo, deduzidos de depreciação e perda por redução ao valor recuperável 
acumuladas (quando e se aplicavél).

Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há beneficios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do 
ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinadaos pela diferença entre os valores 
recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado.

As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida) resultante de eventos passados, em que seja possivel 
estimar os valores de forma confiavel e cuja liquidação seja provável.

As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Compreendem dinheiro em caixa e depósitos bancários, demonstrados ao custo e aplicações financeiras de curto prazo e de alta 
liquidez e com risco minimo de alteração de valor, demontradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, 
tendo como contrapartida o superávit do exercicio.

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade e tambem a sua moeda de 
apresentação.

As Demonstrações Contábeis da Entidade compreendem as demonstrações contábeis preparadas em conformidade com o CPC para 
PME e especialmente com as Normas Brasileiras de Contabilidade na Interpretação ITG 2002 (Entidade sem Finalidade de Lucros) 
regulamentada pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade n. 1409/12.

As demonstrações contábeis foram elaboradas considerando o custo histórico como base de valor e ajustadas para refletir a 
mensuração ao valor justo por meio de resultado. A preparação de demonstrações contábeis em conformidade com o CPC para PME 
requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração da Entidade no 
processo de aplicação das políticas contábeis, não havendo, tadavia áreas ou situações de maior complexidade que requerem maior 
nivel ou     estimativas para as demonstrações.

A APAE é uma sociedade civil de caráter assistencial e educacional sem intuitos lucrativos e com duração indeterminada, tendo sede e 
Foro na cidade de São José do Rio Preto (SP), conforme decidido em reunião de fundação no dia 22 de maio de 1964.

ANEXO IV

NOTAS EXPLICATIVAS (DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2020 e 31/12/2019)

120.302                244.051                                     

6 - DEPOSITO JUDICIAL
O saldo da conta "Deposito Judicial" é referente ao Processo Trabalhista.

2020 2019
     Deposito Judicial 10.000                  -                                            

7 - IMOBILIZADO
2020 2019

      Administrativo 140.643                103.355                                     
      Núcleo Clínico 95.603                  98.502                                       
      Núcleo Pedagógico 77.253                  77.253                                       
      Agro-Pastorís 73.138                  74.092                                       
      Veículos e Coletivos 170.904                109.245                                     
      Imóveis 4.074.105              4.275.577                                   

4.631.646              4.738.024                                   

8 - OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS/ENTIDADES FINANCEIRAS
2020 2019

    Fornecedores 38.405                  21.136                                       
    Cheques a Compensar 934                       6.973                                         
    Financiamento de Veiculos Curto Prazo 14.411                  -                                            

53.751                  28.109                                       

09 - PROJETOS A REALIZAR
2020 2019

   PMSJRP Termo Colab 12/2017-Rec Federal 270                       -                                            
   PMSJRP Termo Colab. SME 01/2018 68                         1.349                                         
   PMSJRP Termo Colab 12/2017-Rec Estadual 81                         -                                            
   PMSJRP Termo Colab 12/2017-Rec Municipal 5.332                    -                                            
   Sec Est Educ T.C. - Proc 1499/0079/2016 12.126                  -                                            

17.878                  1.349                                         

10 - PROVISÕES
2020 2019

    Provisão Encargos s/ férias 23.613                  29.237                                       
    Provisão de Férias 145.146                324.600                                     

168.760                353.837                                     

11 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
2020 2019

    Outros 16.210                  16.210                                       
16.210                  16.210                                       

12 - TRIBUTOS FEDERAIS
2020 2019

    Imposto de Renda Retido na Fonte 38                         38                                              
    Pis/Cofins/Csll 137                       116                                            
    IRRF s/ Salario a Recolher 314                       -                                            

488                       154                                            
13 - CONTAS A PAGAR

2020 2019
    Honorários Profissionais 113                       -                                            
    Outras Contas a pagar 4.952                    -                                            
    Emprestimo de terceiros a pagar 80.000                  100.000                                     

85.064                  100.000                                     

14 - FINANCIAMENTO DE VEICULOS

2020 2019
   Financiamento de Veiculos 14.411                  -                                            
   Juros a Apropriar (4.831)                   

9.581                    -                                            

15 - PASSIVOS CONTINGENTES

2020 2019
   Passivos Contingentes 180.000                -                                            

180.000                -                                            

16 - PATRIMONIO SOCIAL

Valores da conta "Passivos Contingentes" é composto pelas ações civeis e trabalhistas conforme Carta dos Advogados para Provisão 
de Contingencias da APAE.

Constituído pelos saldos de superávits e déficits dos exercícios anteriores e acrescidos do resultado do exercício corrente. Estão 
considerados no Patrimonio Social as reservas de reavaliação.

O veiculo foi adquirido parte com recursos do "DRADS Processo SEDS nº 2040282/2019" e parte com recursos próprios da Entidade.
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17 - RECEITAS DAS ATIVIDADES

2020 2019
 Receitas com Projetos 25.400                -                                           

  MPT PAJ 000531.218.15.007/0 25.400                  0

Convênios c/Órgãos Públicos 447.098              514.315                                   

  Prefeitura Municipal Cedral Termo de Fomento 27.485                  24.095                                       
  Prefeitura Municipal Ipiguá Termo Colaboração 01/2017 42.393                  59.670                                       
  Prefeitura Municipal Nova Aliança Termo Fomento 02/2017 -                       3.950                                         
  Prefeitura Municipal Bady Bassitt Termo Fomento 07/2018 119.263                135.090                                     
  Prefeitura Municipal Guapiaçu Termo Colaboração 01/2017 69.305                  66.360                                       
  Prefeitura Municipal Mendonça Termo Fomento 03/2018 -                       75.840                                       
  Prefeitura Municipal Nova Aliança Termo Fomento 05/2019 50.663                  52.930                                       
  Prefeitura Municipal Onda Verde Termo de Colaboração 01/2019 -                       54.115                                       
  Prefeitura Municipal Uchoa Termo de Colaboração 03/2019 50.000                  42.265                                       
  Prefeitura Municipal Mendonça Termo Fomento 07/2019 46.572                  -                                            
  Prefeitura Municipal Onda Verde Termo de Colaboração 01/2020 41.417                  -                                            

Receitas da Area da Saude 1.021.019           936.250                                   

  PMSJRP Convenio 06/2018 SMS 906.019                936.250                                     
  Convenio SES nº 01361/2020 115.000                -                                            

Receitas da Area da Educação 2.159.338           2.421.514                                
  PMSJRP Termo Colaboração SME 01/18 1.291.516              1.579.019                                   
  Sec Est Educ T.C. Proc. 1499/0079/2016 867.822                842.495                                     

 (-) Devoluções Convenios Area da Educação 88.503                17.653                                     
  (-) PMSJRP Termo Colaboração SME 01/18 76.377                  17.653                                       
  (-) Sec Est Educ T.C. Proc 1499/0079/2016 12.126                  -                                            

Receitas da Area da Assistencia Social 864.539              1.053.401                                

  PMSJRP - Termo Colaboracao 12/17 Rec. Federal 70.800                  197.200                                     
  PMSJRP - Termo Colaboracao 12/17 Rec. Estadual 221.392                239.684                                     
  PMSJRP - Termo Colaboracao 12/17 Rec. Municipal 463.627                465.860                                     
  PMSJRP - T.F. SEMAS CMDCA 04/2019 FUNDO MUNICIPAL 8.720                    138.883                                     
  PMSJRP - Outras Receitas -                       11.773                                       
  Processo SEDS nº 2019/00104 50.000                  -                                            
  Sec Desenv Social Estadual 2040282/2019 50.000                  -                                            

(-) Devolução de Convenios da Assistencia Social 20.289                17.572                                     

  (-) PMSJRP - Termo Colaboracao 12/17 Rec. Estadual 4718,01 -                                            
  (-) PMSJRP - Termo Colaboracao 12/17 Rec. Municipal 9.132                    17.542                                       
  (-) PMSJRP - Termo Colaboração 12/2017 Rec. Feder 6.439                    30                                              

Receitas Area Cultural 37.786                203.915                                   

  Proac - Cultura para Lembrar e Sentir -                       203.915                                     
  Esporte para todos na Apae SJRP 072/2018 37.786                  -                                            

18 - CONTRIBUIÇÕES EM ESPÉCIE

2.020                  2.019                                        
     Pessoa Física 449.099                511.745                                     
     Pessoa Jurídica 65.294                  86.351                                       

514.394              598.096                                   

19 - DOAÇÕES JUDICIAIS
2.020                  2.019                                        

    Doações Judiciais 336.676                99.557                                       
336.676              99.557                                     

20 - OUTRAS RECEITAS

2.020                  2.019                                        

A administração da entidade resolveu manter no Patrimônio Social o valor já existente em 31/12/2007 sob a rubrica Reserva de 
Reavaliação no valor de R$4.879.991,30 (Quatro milhões oitocentos e setenta e nove mil, novecentos e noventa e um reais e trinta 
centavos) até final realização conforme permitido na Lei n.11.638/07. 

A Entidade recebeu nos anos de referência, os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

Entidade recebe doações de Pessoas Físicas e/ou Jurídicas, contribuições de pais e amigos da APAE.

Receita com Bens de Sorteio - Denominada "Ação entre amigos" a entidade realizou sorteio de uma Moto Honda 125cc, zero km. 
Conforme os ditames legais e morais, visando sobretudo aos princípios constitucionais da publicidade e impessoalidade, informamos 
que encontram-se na aba de “Transparência”, os números dos bilhetes com os respectivos nomes das pessoas que nos ajudaram. 
Sorteio ocorrido pela Loteria Federal dia 24/08/2019, autorizada conforme certificado SEFEL nº 0.001837/2019.

  Receita com Bens de Sorteio -                       41.400                                       
-                      41.400                                     

2.020                  2.019                                        
  Outras Receitas Municipais 73.366                  -                                            

73.366                -                                           

2.020                  2.019                                        
  Receitas com Recuperação de Tributos 175.316                -                                            

175.316              -                                           

21 - ISENÇÃO COTA PATRONAL

2.020                  2.019                                        
  INSS Contr. Previdência Social 962.434                983.563                                     

21 - GRATUIDADE EM ATENDIMENTOS

22 - TRABALHO VOLUNTÁRIO

2.020                  2.019                                        
Diretoria Executiva 95.040,00R$          139.500,00R$                             
Conselho fiscal 3.040,00R$            1.260,00R$                                 
Conselho de Administração 4.640,00R$            7.200,00R$                                 

102.720              147.960                                   

23 - REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA E CONSELHEIROS

24 - APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

VALDIR NONATO ROSANA AGRELLI FLAVIA AUGUSTO
Presidente Diretor Financeiro em Exercicio CRC 1SP219.810/0-4

LUIZ CARLOS JORDANI MILTON CAMPOS SEVERI ANGELO PERES GARCIA

A diretoria executiva, o conselho fiscal e o conselho de administração não são remunerados pelas suas atividades desenvolvidas na 
entidade.

A entidade no curso do ano de 2020 fez jus a isenção Contribuição Social INSS no valor de R$ 962.433,63, valor registrado em sua 
receita. Fez registrar também em suas despesas igual valor relativo às despesas previdenciárias de empregador se não gozasse da 
isenção decorrente da renúncia fiscal do governo. Esses valores encontram-se demonstrados nas demonstrações contábeis do 
exercício, em conta de receita e de despesa.

No Atendimento ao disposto no Inciso VI do artigo 3o do Decreto 2.536/98, a Entidade não cobra nenhuma taxa  ou serviço, 
mantendo 100% de gratuidade aos alunos e usuários.

Conforme prevê a Resolução CFC nº 1.409 que aprovou a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros, o trabalho voluntário deve 
ser reconhecido pelo valor justo da prestação de serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Assim, a Entidade 
levantou os trabalhos voluntários tomados que se referem a atividades de diretores executivos e conselheiros fiscais e de 
administração.

A mensuração do valor foi considerada pelos diretores com base em informações de mercado para tais membros. A distribuição dos 
valores é como segue:

Outras Receitas Municipais - Valores recebidos para quitação de ordenados e salarios.

Receitas com Recuperação de Tributos - Valores de Restituição do Pis pela Entidade ser Filantropica com CEBAS válido aparada 
pela Lei 12.101/2009.

As demonstrações contábeis foram aprovadas pelos administradores em 12 de Fevereiro de 2021.

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2020

CONSELHO FISCAL

São José do Rio Preto, 11 de Fevereiro de 2021.

São José do Rio Preto, 12 de Fevereiro de 2021.

VALDIR NONATO
    Presidente

1 – Aprovar o Balanço Patrimonial e Financeiro e suas Demosntraçoes do Exercício de 2020 da APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.

O Conselho Fiscal no desempenho de suas atribuições, examinando o balanço e suas demonstrações do exercício de 2020 e diante do 
parecer de auditoria independente, declara ser favorável pela aprovação das contas.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração no uso de suas atribuições, tendo em vista o parecer favorável do Conselho Fiscal. DELIBERA:

Nota 
Explicativa 2020 2019

CIRCULANTE 935.094                  817.503                       
   C a i x a 4 14.478                      7.623                             
   Bancos Conta Movimento sem Restrição 4 58.056                      9.170                             
   Bancos Conta Movimento com Restrição 4 -                           1.353                             
   Bancos Conta Aplicação sem Restrição 4 424.866                    375.820                         
   Bancos Conta Aplicação com Restrição 4 317.392                    179.485                         
   Valores a Receber 5 120.302                    244.051                         

NÃO CIRCULANTE 4.641.646               4.738.024                    
   Deposito Judicial 6 10.000                      -                                
   Imobilizado 7 4.631.646                 4.738.024                      

Total do ativo 5.576.739,49          5.555.526,99               

Nota 
Explicativa 2020 2019

CIRCULANTE 342.151                  499.660                       
  Obrigações c/Terceiros 8 52.817                      21.136                           
  Obrigações c/Entidades Financeiras 8 934                          6.973                             
  Projetos a Realizar 9 17.878                      1.349                             
  Provisões 10 168.760                    353.837                         
  Encargos Sociais a Recolher 11 16.210                      16.210                           
  Tributos Federais 12 488                          154                                
  Contas a Pagar 13 85.064                      100.000                         

NÃO CIRCULANTE 189.581                  -                               
  Financiamento de Veiculos 14 14.411                      -                                
  Juros a Apropriar 14 (4.831)                      
  Passivos Contingentes 15 180.000                    -                                

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 Patrimônio Social Líquido Acumulado 16 5.045.008               5.055.867                    
    De Exercícios Anteriores 175.793                    (287.840)                        
    Reservas de Reavaliação 4.879.991                 4.879.991                      
    Superávit ou Déficit do Exercício (10.776)                    463.715                         
Total do passivo e patrimonio líquido 5.576.739,49          5.555.526,99               

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2020

"BALANÇOS  PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO"

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP)
CNPJ: 59.997.270/0001-61

A  T  I  V  O

P A S S I V O

Valdir Nonato
Presidente

Rosana Agrelli
Diretora Financeira

Flavia Augusto
Contadora

CRC 1 SP 219.810/O-4

R E C E I T A S
Nota 

Explicativa 2020 2019
Operacionais
 Receitas com Projetos 17 25.400,48           -                   
  MPT PAJ 000531.218.15.007/0 25.400,48 0,00

Convênios c/Órgãos Públicos 17 447.097,66         514.315,00      

  Prefeitura Municipal Cedral Termo de Fomento 27.485,00 24.095,00
  Prefeitura Municipal Ipiguá Termo Colaboração 01/2017 42.393,00 59.670,00
  Prefeitura Municipal Nova Aliança Termo Fomento 02/2017 0,00 3.950,00
  Prefeitura Municipal Bady Bassitt Termo Fomento 07/2018 119.262,50 135.090,00
  Prefeitura Municipal Guapiaçu Termo Colaboração 01/2017 69.305,00 66.360,00
  Prefeitura Municipal Mendonça Termo Fomento 03/2018 0,00 75.840,00
  Prefeitura Municipal Nova Aliança Termo Fomento 05/2019 50.663,00 52.930,00
  Prefeitura Municipal Onda Verde Termo de Colaboração 01/2019 0,00 54.115,00
  Prefeitura Municipal Uchoa Termo de Colaboração 03/2019 50.000,00 42.265,00
  Prefeitura Municipal Mendonça Termo Fomento 07/2019 46.572,16 0,00
  Prefeitura Municipal Onda Verde Termo de Colaboração 01/2020 41.417,00 0,00

Receitas da Area da Saude 17 1.021.019,20      936.250,39      

  PMSJRP Convenio 06/2018 SMS 906.019,20 936.250,39
  Convenio SES nº 01361/2020 115.000,00 0,00

Receitas da Area da Educação 17 2.159.337,91 2.421.513,53

  PMSJRP Termo Colaboração SME 01/18 1.291.515,86 1.579.018,69
  Sec Est Educ T.C. Proc. 1499/0079/2016 867.822,05 842.494,84

 (-) Devoluções Convenios Area da Educação 17 88.503,02 17.653,06

  (-) PMSJRP Termo Colaboração SME 01/18 76.376,71             17.653,06          
  (-) Sec Est Educ T.C. Proc 1499/0079/2016 12.126,31             -                    

Receitas da Area da Assistencia Social 17 864.538,97         1.053.400,56   

  PMSJRP - Termo Colaboracao 12/17 Rec. Federal 70.800,00             197.200,00         
  PMSJRP - Termo Colaboracao 12/17 Rec. Estadual 221.392,13           239.684,38         
  PMSJRP - Termo Colaboracao 12/17 Rec. Municipal 463.626,84           465.860,27         
  PMSJRP - T.F. SEMAS CMDCA 04/2019 FUNDO MUNICIPAL 8.720,00               138.883,01         
  PMSJRP - Outras Receitas -                       11.772,90          
  Processo SEDS nº 2019/00104 50.000,00             -                    
  Sec Desenv Social Estadual 2040282/2019 50.000,00             -                    

(-) Devolução de Convenios da Assistencia Social 17 20.289,07           17.571,84        

  (-) PMSJRP - Termo Colaboracao 12/17 Rec. Estadual 4718,01 0
  (-) PMSJRP - Termo Colaboracao 12/17 Rec. Municipal 9.132,14               17.541,64          
  (-) PMSJRP - Termo Colaboração 12/2017 Rec. Feder 6.438,92               30,20                 

Receitas Area Cultural 37.785,76           203.914,60      
  Proac - Cultura para Lembrar e Sentir 17 0,00 203.914,60
  Esporte para todos na Apae SJRP 072/2018 37.785,76 0,00

Contribuições em Espécie 18 373.680,65 425.960,50

 Receitas Eventos 89.855,10           113.892,18      

  Eventos Beneficente 22.390,00             84.868,49          
  Receitas com Eventos 68.644,52             47.980,00          
  (-) Despesas com Eventos (1.179,42)             (18.956,31)         

Receitas Financeiras 8.323,81             15.830,94        

  Rendimentos Apl. Financeiras Recursos Proprios 5.739,23 3.881,25
  Rendimentos Apl. Financeiras Recursos Restritos 2.584,58 11.949,69

 Receitas Doações 506.549,94         305.418,78      

  Receitas Crédito Nota Fiscal Paulista 29.161,12 73.970,99

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São José do Rio Preto
CNPJ: 59.997.270/0001-61

"Demostrações dos resultados para os exercícios encerrados em 31 de dezembro"

CNPJ: 59.997.270/0001-61

"Demostrações dos resultados para os exercícios encerrados em 31 de dezembro"

  Doações Judiciais 19 336.675,62 99.557,43
  (-) Desp. Vinculadas com Verbas Judiciais -                       (40.245,18)         
  Doações Pessoas Fisicas 18 75.418,80 85.784,75
  Doações Pessoas Juridicas 18 65.294,40 86.350,79

 Outras Receitas 248.835,11         145.074,42      

  Ganho Venda Ativo 0,00 99.535,68
  Outras Receitas Operacionais 153,20 4.138,74
  Receita com Bens de Sorteio 20 0,00 41.400,00
  Outras Receitas Municipais 20 73.365,57 0,00
  Receitas com Recuperação de Tributos 20 175.316,34 0,00

Gratuidades 1.065.153,63 1.131.522,88

   Isenção Contribuição Social INSS 21 962.433,63 983.562,88
   Trabalho Voluntário 22 102.720,00 147.960,00

  Total Receitas 6.738.786,13      7.231.868,88   

D E S P E S A S
Nota 

Explicativa 2020 2019
 Operacionais
   Pessoal 274.427,86         214.872,96      

   - Recursos Humanos APAE 274.427,86           214.872,96         
 Administrativas 2.192.219,25      1.788.226,83   

  - Apoio Administrativo 223.364,46 140.840,07
  - Despesas Manutenção 257.343,85 126.286,85
  - Despesas Serviços 181.394,58 121.692,94
  - Despesas Depreciações 260.708,33 242.126,51
  - Financeiras 24.254,40 25.757,58
  - Perdas com Passivos Contingentes 180.000,00 0,00
  - Trabalho Voluntario 102.720,00 147.960,00
  - INSS Cota Patronal 962.433,63 983.562,88

 Convenio e Subvenções 3.729.826,90      4.179.082,96   

  - PMSJRP - T.C. nº12/2017 - Semas Municipal 548.716,45 504.347,48
  - PMSJRP - T.C. nº12/2017 - Semas Estadual 216.674,71 277.855,40
  - PMSJRP - T.C. nº12/2017 - Semas Federal 64.361,40 228.760,48
  - PMSJRP - T.F. Semas CMDCA 04/2019 8.725,17 114.603,57
  - PMSJRP - T.C. SME 01/2018 - Rec Federal 1.255.968,54 1.622.214,54
  - SEE - T.C. Processo 1499/0079/2016 854.974,59 872.483,64
  - Área da Saude Estadual - Projeto Sani 0,00 33.232,69
  - PMSJRP Convenio 06/2018 SMS 705.665,27 500.418,82
  - Área da Cultura - Proac 15.274,50 25.166,34
  - Convenio SES nº 01361/2020 59.466,27 0,00

 Outros Convenio e Parcerias 553.088,10         585.970,69      

  - P.M. Bady Bassitt - Termo de Fomento 07/2018 134.590,49 177.025,28
  - P.M. Cedral - Termo de Fomento 28.973,56 26.690,48
  - P.M. Guapiaçu - Termo de Colaboração 01/2017 70.844,17 63.753,24
  - P.M. Ipiguá - Termo de Colaboração 01/2017 53.078,60 53.856,59
  - P.M. Mendonça - Termo de Colaboração 03/2018 72.274,16 84.686,81
  - P.M. Nova Aliança - Termo de Fomento 05/2019 64.401,94 67.237,88
  - P.M. Onda Verde - Termo de Colaboração 01/2019 65.957,51 62.163,64
  - P.M. Uchoa - Termo de Colaboração 03/2019 62.967,67 50.556,77

    Total Despesas 6.749.562,11      6.768.153,44   

Superávit ou Déficit dos Exercícios (10.775,98)         463.715,44      

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2020

Valdir Nonato
Presidente

Flavia Augusto
Contadora

CRC 1 SP 219.810/O-4
Rosana Agrelli

Diretora Financeira

CNPJ: 59.997.270/0001-61

"Demostrações dos resultados para os exercícios encerrados em 31 de dezembro"

Secretaria Municipal de Saúde
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Editais de
PROCLAMAS

 

Conselho Municipal de Saúde 
Rua: Santo André, nº 504, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP – CEP 15014-490 

Fones: 3211-4120 - cmsriopreto@cmsriopreto.com.br 
 

RESOLUÇÃO Nº 03, DE 01 DE MARÇO DE 2021. 
 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS de São José do Rio Preto, no uso 

de suas atribuições legais e competência que lhe é conferida pela Lei Municipal nº. 
8.567/2002 e pela Lei Federal nº. 8.142/90. 

 
Considerando a Resolução nº. 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde 

especialmente a Quarta Diretriz que fixa medidas de autonomia administrativa para o 
pleno funcionamento do órgão de controle social à saúde. 

 
Considerando a Lei nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e a Portaria 

GM/MS nº. 356, de 11 de março de 2020, que estabelecem as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus (Covid-19). 

 
Considerando o Decreto Estadual nº. 64.881, de 22 de março de 2020 que 

decreta quarentena no Estado de São Paulo; e, o Decreto Municipal nº. 18.571, de 24 de 
março de 2020 que reconhece o estado de calamidade pública no Município. 

 
Considerando a importância da descentralização do controle social e gestão 

participativa do SUS – Sistema Único de Saúde. 
 
O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de São José do 

Rio Preto -  SP,  no uso de suas atribuições legais, delibera que f ica 
aprovado “AD REFERENDUM”  e RESOLVE: 
 
Artigo 1º - Suspender as reuniões dos Conselhos Locais de Saúde e das Comissões do 

Conselho Municipal de Saúde no período de 01/03/2021 (segunda-feira) a 31/03/2021 

(quarta-feira) como medidas preventivas aos conselheiros, trabalhadores e usuários 

contra o “coronavírus” (Covid-19). 

 

Artigo 2º - A Mesa Diretora do CMS juntamente com a Secretaria Executiva e a Assessoria 

Jurídica tomarão as decisões necessárias a fim de implementar as medidas restritivas de 

reuniões e determinando-se limitações de atendimento presencial e físico ao público, 

porém, mantendo-se o funcionamento do Disque-Saúde e Setor Administrativo do CMS 

frente enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (Covid-19). 

 

 

Conselho Municipal de Saúde 
Rua: Santo André, nº 504, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP – CEP 15014-490 

Fones: 3211-4120 - cmsriopreto@cmsriopreto.com.br 
 

Artigo 3º - A presente deliberação “ad referendum” e respectiva resolução 

serão apreciadas e votadas pelo Plenário do Conselho Municipal de Saúde 

de São José do Rio Preto -  SP, em sua próxima Reunião Ordinária.  

 

Art. 4º. Essa Resolução entre em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 

                                             
                                                        Dr. Antônio Fernando de Araújo 

    Presidente CMS 
 

 

Conselho Municipal de Saúde 
Rua: Santo André, nº 504, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP – CEP 15014-490 

Fones: 3211-4120 - cmsriopreto@cmsriopreto.com.br 
 

RESOLUÇÃO Nº 03, DE 01 DE MARÇO DE 2021. 
 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS de São José do Rio Preto, no uso 

de suas atribuições legais e competência que lhe é conferida pela Lei Municipal nº. 
8.567/2002 e pela Lei Federal nº. 8.142/90. 

 
Considerando a Resolução nº. 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde 

especialmente a Quarta Diretriz que fixa medidas de autonomia administrativa para o 
pleno funcionamento do órgão de controle social à saúde. 

 
Considerando a Lei nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e a Portaria 

GM/MS nº. 356, de 11 de março de 2020, que estabelecem as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus (Covid-19). 

 
Considerando o Decreto Estadual nº. 64.881, de 22 de março de 2020 que 

decreta quarentena no Estado de São Paulo; e, o Decreto Municipal nº. 18.571, de 24 de 
março de 2020 que reconhece o estado de calamidade pública no Município. 

 
Considerando a importância da descentralização do controle social e gestão 

participativa do SUS – Sistema Único de Saúde. 
 
O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de São José do 

Rio Preto -  SP,  no uso de suas atribuições legais, delibera que f ica 
aprovado “AD REFERENDUM”  e RESOLVE: 
 
Artigo 1º - Suspender as reuniões dos Conselhos Locais de Saúde e das Comissões do 

Conselho Municipal de Saúde no período de 01/03/2021 (segunda-feira) a 31/03/2021 

(quarta-feira) como medidas preventivas aos conselheiros, trabalhadores e usuários 

contra o “coronavírus” (Covid-19). 

 

Artigo 2º - A Mesa Diretora do CMS juntamente com a Secretaria Executiva e a Assessoria 

Jurídica tomarão as decisões necessárias a fim de implementar as medidas restritivas de 

reuniões e determinando-se limitações de atendimento presencial e físico ao público, 

porém, mantendo-se o funcionamento do Disque-Saúde e Setor Administrativo do CMS 

frente enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (Covid-19). 

 

 

Conselho Municipal de Saúde 
Rua: Santo André, nº 504, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP – CEP 15014-490 

Fones: 3211-4120 - cmsriopreto@cmsriopreto.com.br 
 

Artigo 3º - A presente deliberação “ad referendum” e respectiva resolução 

serão apreciadas e votadas pelo Plenário do Conselho Municipal de Saúde 

de São José do Rio Preto -  SP, em sua próxima Reunião Ordinária.  

 

Art. 4º. Essa Resolução entre em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 

                                             
                                                        Dr. Antônio Fernando de Araújo 

    Presidente CMS 
 

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

JOSÉ DAILTON HERMES XAVIER e INGRID APARECIDA 
TEIXEIRA DA CONCEIÇÃO. Ele, de nacionalidade brasilei-
ra, meio ofi cial de marcineiro, divorciado, nascido em Senhor 
do Bonfi m, BA, no dia 18 de março de 1975, fi lho de DARIO 
HERMES DE SOUZA e de MARIA EVANGELISTA DA SILVA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, atendente, solteira, nascida 
em Mauá, SP, no dia 29 de junho de 1984, fi lha de IRANIL-
DO MIGUEL DA CONCEIÇÃO e de SOELI TEIXEIRA. 

LEANDRO BUENO DE FREITAS e ALINE ROBERTA 
PETRINO. Ele, de nacionalidade brasileira, técnico em 
enfermagem, solteiro, nascido em Novo Horizonte, SP, no 
dia 06 de abril de 1981, fi lho de JOSÉ MARIA BUENO DE 
FREITAS e de DIRCE CID DE FREITAS. Ela, de naciona-
lidade brasileira, caixa, divorciada, nascida em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 26 de novembro de 1983, fi lha de 
LUIZ CARLOS PETRINO e de DIRCE CARMEN DIONISIO 
PETRINO. 

JACKSON FELIX DIAS e TATIANA CRISTINA DA SILVA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, vendedor, solteiro, nascido 
em Votuporanga, SP, no dia 20 de maio de 1983, fi lho de 
JOSÉ CARLOS DIAS e de APARECIDA DE FÁTIMA DIAS. 
Ela, de nacionalidade brasileira, representante comercial, 
divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 28 
de setembro de 1982, fi lha de SILVIO ANTONIO PEREIRA 
DA SILVA e de NOELÍ ANICETO DA SILVA PEREIRA. 

NATANAEL MOREIRA DE ANDRADE JÚNIOR e ISA-
BELLA MARCILIO DOS SANTOS. Ele, de nacionalidade 
brasileira, gesseiro, solteiro, nascido em Lima Campos, MA, 
no dia 01 de outubro de 1999, fi lho de NATANAEL MOREIRA 
DE ANDRADE e de JANETE DE ARAÚJO DUARTE AN-
DRADE. Ela, de nacionalidade brasileira, manicure, solteira, 
nascida em Frutal, MG, no dia 25 de junho de 2000, fi lha de 
EDVALDO MARCILIO DE SOUZA e de CARIN CRISTINA 
ALMEIDA DOS SANTOS. 

JULIANO LUIZ CUNHA e FERNANDA PASSARINI MELO. 
Ele, de nacionalidade brasileira, analista de sistemas, sol-
teiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 13 de 
dezembro de 1984, fi lho de JOÃO LAURINDO DA CUNHA 
JUNIOR e de MARLI DE SOUZA COSTA CUNHA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, professora, solteira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 12 de dezembro de 1988, fi lha de CE-
CILIO GOMES DE MELO e de IVONETE PASSARINI. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.

São José do Rio Preto, 02 de março de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

1. JORGE LUÍS DE PAULA e VAGMAR RODRIGUES 
GONÇALVES, sendo ELE fi lho de LAZARO ZEPHERINO 
DE PAULA e de GILDA CANDIDA DE CAMPOS e ELA fi lha 
de MANOEL RODRIGUES DA SILVA FILHO e de JURACI 
RODRIGUES GONÇALVES;

2. MARCIO HERNANDES VASCONCELOS e FABIA-
NA BORGES FERNANDES, sendo ELE fi lho de ADALBER-
TO MARCOS VASCONCELOS e de EROTIDES HER-
NANDES VASCONCELOS e ELA fi lha de JOÃO ESPARZA 
FILHO e de YONE BORGES ESPARZA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 02/03/2021.


