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Andressa ZAFALON

Centro vazio no primeiro dia de lockdown em Rio Preto

Consumidor corre risco de ficar sem 
posto de combustível durante à noite

RIO PRETO

Centro vazio e 
problemas com 

Área Azul marcam 
1º dia de lockdown

Lojas com as portas fecha-
das, inclusive o shopping, e ruas 
vazias, este foi o cenário desta 
quarta-feira no primeiro dia de 
lockdown em Rio Preto. O siste-
ma de drive thru acabou gerando 
transtornos por conta da zona 
azul e a Emurb emitiu uma nota 
que analisa a situação. Pág.A2

Apesar de ser considerado servi-
ço essencial e poder ficar aberto 24 
horas, o Sincopetro (Sindicato dos 
Empregados em Postos de Serviços 
de Combustível e Derivados de Pe-
tróleo de Rio Preto), através do Pre-
sidente Roberto Uehara, informou 
que a grande maioria dos postos 

Investigação leva
à apreensão de 

200 kg de maconha
A Delegacia de Investiga-

ções Sobre Entorpecentes 
de Votuporanga realizou na 
manhã desta quarta-feira  
uma apreensão de drogas de 
grande porte e  efetuou a pri-
são de dois homens por tráfico 
de drogas e associação para 
o tráfico de drogas.  Pág.A4

deve seguir o toque de recolher.
“Para o posto e a loja de conve-
niência ficarem abertos, gasta-se 
com energia, funcionários e outras 
contas que, pelo fato do fluxo de 
clientes estar muito baixo, não 
paga nem o custo operacional”, 
explica Roberto Uehara. Pág.A2

PRF localiza 
menor que fugiu 
com ex-padastro 

na BR 153
A adolescente disse aos 

policiais que o homem teve 
um relacionamento amoroso 
durante sete meses com a 
mãe dela, na cidade de Ponta 
Grossa-PR, porém após o rom-
pimento do relacionamento 
o homem foi embora e ela 
decidiu fugir com ele. Pág.A4

Em 48 horas, 
rio-pretenses 

entregam 2,4 mil 
declarações de IR

O início para a entrega dos 
documentos para fazer a de-
claração do Imposto de Renda 
foi no dia 1 de março e, de 
acordo com o levantamento 
da Receita Federal, até agora 
2.494 rio-pretenses, ou seja, 
2,15% dos contribuintes, já 
fizeram isso.   Pág.A2

Sem doses, vacinação de idoso 
acima de 77 anos é suspensa

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto informou nesta quar-
ta-feira (3) que suspendeu a 
vacinação em idosos de 77 a 
79 anos temporariamente. Após 
a formação de longas filas no 

Recinto e nas unidades de saúde 
durante a manhã, as doses che-
garam ao fim no meio da tarde, 
sendo necessário aguardar o en-
vio de novas doses para retomar 
a imunização.   Pág.A5

Pág. A3

Falta de disciplina 
obriga medida 
drástica para 

controlar covid

Edinho adere 
consórcio 

para comprar 
vacina direto

Pág. A3

Procon suspende 
audiências 

presenciais e vai 
priorizar acordos
O Procon de Rio Preto suspen-

deu as audiências entre empresas 
e consumidores enquanto durar 
o decreto municipal 18.841/21, 
que prevê restrições ao aten-
dimento presencial. A decisão 
consta em circular divulgada 
nesta quarta-feira. O órgão vai 
priorizar acordos.  Pág.A2

LIVRES
 Polícia Am-
biental liber-

tou ontem 35 
aves silvestres 

encontradas 
em cativeiro 

numa residên-
cia. Pág.A4

DENGUE
Saúde  en-
tregou ontem 
Centro de Hi-
dratação para 
pacientes com 
dengue.
Pág.A5

Tijolos de ma-
conha apre-
endidos após 
investigação da 
Polícia Civil

Divulgação

Divulgação

Divulgação SMCS
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TOQUE DE RECOLHER

Consumidor corre risco de ficar sem 
posto de combustível durante à noite

Apesar de ser considerado 
serviço essencial e poder ficar 
aberto 24 horas, o Sincopetro 
(Sindicato dos Empregados 
em Postos de Serviços de 
Combustível e Derivados de 
Petróleo de Rio Preto), através 
do Presidente Roberto Uehara, 
informou que a grande maioria 
dos postos deve seguir o toque 
de recolher.

“Para o posto e a loja de 
conveniência ficarem abertos, 
gasta-se com energia, funcio-
nários e outras contas que, pelo 
fato do fluxo de clientes estar 
muito baixo, não paga nem 
o custo operacional”, explica 
Roberto Uehara.

“Mais de 20 postos de 
combustível já fecharam e a 
projeção, se continuar nesta 

situação, é de que muitos ou-
tros ainda vão fechar. Não há 
capital de giro”, complementa o 
Presidente do Sincopetro.

O aumento no preço do 
combustível, de acordo com 
o Sincopetro, não desafoga 
em nada a situação que estão 
vivendo. “O aumento maior e 
significativo é para as distri-
buidoras, para os postos de 
combustível o aumento é quase 
insignificante de tão pequeno e, 
pra piorar, os clientes diminuí-
ram”, ressalta Uehara.

Ainda de acordo com in-
formações do Sindicato, cada 
proprietário de posto tem o livre 
arbítrio de decidir por quanto 
tempo vai ficar aberto no dia, 
no entanto, a grande maioria 
já se manifestou que não terá 
condições devido ao alto custo 
e que a tendência é seguir o 
toque de recolher.

Andressa ZAFALON   
redacao@dhoje.com.br

Arquivo DHOJE

Centro deserto, Acirp critica lockdown e 
Emurb estuda o que fazer com Área Azul

Todas as lojas com as por-
tas fechadas, inclusive o sho-
pping, e as ruas praticamente 
vazias, este foi o cenário desta 
quarta-feira no primeiro dia 
de lockdown no centro de Rio 
Preto.

A maioria das lojas loca-
lizadas na região central são 
de calçados, vestuários e uti-
lidades, e nenhuma destas 
categorias entram como co-
mércio essencial. Este setor 
pode funcionar até às 18h, 
porém, somente com funções 
internas, delivery e drive thru. 
As lanchonetes e restaurantes 
podem abrir, no entanto, sem 
consumo no local.

O sistema de drive thru 
acabou gerando alguns trans-
tornos por conta da zona azul 
e a Emurb emitiu uma nota 
no final da tarde informando 
que está avaliando a melhor 
solução.

“Em relação à cobrança do 
Estacionamento Rotativo, a 
Emurb informa que ainda está 
analisando uma solução alter-
nativa para permitir a retirada 
de produtos nas empresas que 
continuam em funcionamento, 

sem a perda da rotatividade, 
que é importante para o co-
mércio essencial do Centro e 
da Redentora”.

Acirp - A Acirp (Associação 
Comercial de Rio Preto) se 
manifestou nesta quarta-feira 
sobre a decisão do prefeito Edi-
nho Araújo (MDB) de endurecer 
as regras de funcionamento 
dos estabelecimentos comer-
ciais para conter o avanço da 
covid-19.

A entidade começa o texto 
encaminhado para a imprensa, 
relatando que “Covid, dengue, 
empresas no limite financeiro 
e, agora, lockdown”, afirmando 
que o momento é delicado, e 
que os empresários estão sen-
sibilizados com as perdas de 
vidas e todo esforço das equi-
pes de saúde para minimizar os 
efeitos da doença.

A entidade segue afirmando 
que “o lockdown tem que ser 
muito curto e específico para 
aumentar a capacidade de 
atendimento das estruturas de 
saúde”, e que “o Poder Público 
precisa ser claro e transparente 
sobre o plano de ampliação 
dos leitos em cada regional”, 
solicitando ampliação da “ve-

locidade da vacinação com a 
participação das empresas” se 
colocando a disposição para 
estimular este movimento e 
esta parceria público-privada.

A Acirp diz ainda que “o 
transporte público precisa ser 
ampliado para evitar aglomera-
ções”, e que para evitar aglome-
rações “temos que ampliar os 
horários de atendimento. Deixar 
apenas supermercados abertos 
significa gerar aglomerações em 
poucos estabelecimentos”, diz 
o texto.

Andressa ZAFALON 

“Hoje, estamos pagando 
muito caro pelos poucos que 
não cumprem as regras, que 
aglomeram e colocam nossa 
sociedade em risco. Vamos 
respeitar a quarentena e aguar-
dar as medidas para que não 
fechemos nunca mais”, destaca 
a entidade.

E finaliza o texto pedindo 
que “deixem os homens e 
mulheres de bem trabalhar e 
vamos estruturar a saúde para 
dar atendimento para quem 
precisa”.

PRIMEIRO DIA SEM PÚBLICO

Procon de Rio Preto 
suspende audiências e 
vai priorizar acordos

O Procon de Rio Preto sus-
pendeu as audiências entre 
empresas e consumidores en-
quanto durar o decreto muni-
cipal 18.841/21, que prevê 
restrições ao atendimento pre-
sencial. A decisão consta em 
circular divulgada nesta quar-
ta-feira, dia 3.

Nesse período, será realiza-
do mutirão para recebimento 
de propostas com as vinte em-
presas que lideram o ranking de 
reclamações. “Vamos analisar 
cada caso junto às empresas e 
entrar em contato com os con-
sumidores, por telefone, para 
avaliar a possibilidade de acor-
do. Não haverá nenhum tipo 
de prejuízo para o consumidor. 
O maior objetivo é preservar a 
saúde de nossos atendidos e 

servidores”, comentou o diretor 
do Procon de Rio Preto, Jean 
Dornelas.

Agendamento - O Procon 
também orienta os consumi-
dores que quiserem registrar 
reclamação a fazer o agenda-
mento por meio do aplicativo 
WhatsApp, pelo número (17) 
99627-0528. “Estamos seguin-
do o protocolo do Poupatempo. 
Só serão realizados os atendi-
mentos agendados”, afirmou 
Dornelas.

Os consumidores também 
podem utilizar o número de 
WhatsApp para tirar dúvidas 
junto aos servidores do Procon. 
“Por lá, o consumidor será 
orientado, inclusive, a fazer a 
reclamação online, podendo até 
anexar documentos necessá-
rios”, comentou o diretor.

Da REDAÇÃO

Arquivo DHOJE

Procon suspende audiências e vai priorizar acordos

Andressa ZAFALON 

SEU BOLSO

Em 48 horas, mais de 2 mil rio-pretenses 
entregam declaração do Imposto de Renda

O início para a entrega dos 
documentos para fazer a decla-
ração do Imposto de Renda foi 
no dia 1 de março e, de acordo 
com o levantamento da Receita 
Federal, até agora 2.494 rio-
-pretenses, ou seja, 2,15% dos 
contribuintes, já fizeram isso. A 
expectativa para Rio Preto é de 
115.832 pessoas declarem o 
IR, mesmo número que o ano 
passado.

No Estado de São Paulo 
foram recebidas 340.907 de-
clarações, das 10,3 milhões 
que são esperadas.

Os contribuintes que rece-
beram o auxílio emergencial 
por conta da pandemia da Co-

vid-19, caso tenham recebido, 
junto com o auxílio, outros rendi-
mentos tributáveis em valor anu-
al superior a R$ 22.847,76, são 
obrigados a declarar o Imposto 
de Renda da Pessoa Física.

O contribuinte que tiver ren-
dimento maior que esse valor 

deve devolver o auxílio emergen-
cial. Estima-se que cerca de 3 
milhões de declarações em nível 
nacional possuam algum tipo de 
devolução a ser feita. No estado 
de São Paulo, a estimativa é de 
que sejam cerca de 816.880 
declarações nessa situação.

Da REDAÇÃO

Postos de combustíveis estudam fechar à noite mesmo podendo atender durante 24 horas

Centro vazio ontem durante o primeiro dia de lockdown

ONLINE

Poupatempo volta a atender 
só remotamente

A Secretária de Desenvolvi-
mento Patrícia Ellen informou 
na tarde desta quarta-feira 
(03), durante coletiva do Gover-
no Estadual, que o Poupatempo 
vai funcionar somente com 
atendimento digital durante a 
fase vermelha.

Essa situação também vale 
para a unidade do Ganha Tem-
po que fica dentro da Prefeitura 
Regional Norte, no Shopping 
Norte.

De acordo com a Secre-
tária, houve todo um trabalho 
para garantir que todos os 
serviços oferecidos pelo órgão 
estivessem disponíveis também 
no digital, a nível municipal e 

estadual, durante a pandemia.
A Prefeitura de Rio Preto dis-

ponibiliza mais de 60 serviços 
que podem ser feitos online, a 
partir de seu portal www.riopre-
to.sp.gov.br .

Para ter acesso a cerca 
de 120 serviços prestados de 
maneira remota pelo Estado 

de São Paulo, os interessados 
devem acessar o site do Pou-
patempo www.poupatempo.
sp.gov.br .

O Detran vai funcionar tam-
bém com atendimento digital, 
além disso, terá a opção de 
drive-in e agendamento para a 
entrega de documentos.

Andressa ZAFALON 



POLÍTICA A-3Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
04 de março de 2021

SÁBADO
Doria coloca estado na fase vermelha e 

toque de recolher a partir das 20h

O governador João Dória 
(PSDB) decretou fase vermelha 
em todo o estado de São Paulo 
a partir de sábado (6), além de 
antecipar o toque de recolher 
para 20h. O anúncio foi feito no 
início da tarde durante coletiva 
imprensa no Palácio dos Ban-
deirantes na capital paulista.

“Estamos em São Paulo 
e no Brasil à beira de um co-
lapso. Exige medidas coletivas 

e urgentes. Por este motivo 
nós estamos atendendo a 
recomendação do centro de 
contingência e reclassificando 
todo o estado de SP para a 
fase vermelha a partir das 0h 
de sábado”, disse Doria.

A fase vermelha autoriza o 
funcionamento de padarias, 
mercados e farmácias, além 
de escolas e igrejas, que foram 
incluídas na lista de serviços 
essenciais por meio de decre-
tos estaduais.

Thiago PASSOS 

Rio Preto adere a 
consórcio para compra 

direta de vacinas
O prefeito de Rio Preto 

Edinho Araújo (MDB) ade-
riu ao consórcio público para 
aquisição de vacinas contra a 
covid-19, e agora o executivo 
corre contra o tempo para 
aprovar legislação na Câmara 
autorizando a participação de 
Rio Preto no grupo liderado pela 
Frente Nacional de Prefeitos 
(FNP).

A adesão será confirmada 
após aprovação de legislação 
especifica, e precisa estar 
sancionada e publicada no Di-
ário Oficial do Município até o 
próximo dia 19. A reportagem 
apurou que a Procuradoria 
Geral do Município receberá o 
anteprojeto encaminhado pela 
FNP na próxima sexta-feira, 
e possivelmente no inicio da 
próxima semana seguirá para 
o legislativo.

De acordo como o presiden-
te da Câmara, Pedro Roberto 
em função da urgência que a 
proposta requer é possível ser 
aprovada pelos vereadores em 
menos de uma semana.

“Caso o prefeito protocole 
o projeto na próxima segun-
da-feira, ele será lido na terça 
e podemos convocar Sessão 
Extraordinária já na quinta para 
aprovar a proposta”, declarou.

O presidente que afirmou 
ainda não ter sido procurado 
por Edinho, acredita que a ade-
são dos municípios ao consór-
cio fortalece as ações de com-
bate ao covid-19.  “Ainda não 
fui procurado pelo prefeito, mas 
um tema como esse não pre-
cisa nem pedir, o legislativo irá 
atender as necessidades para 
enfrentamento da pandemia, 
particularmente acredito que 
a participação no consórcio é 
algo importante, inclusive para 
pressionar o governo federal”, 
ressaltou.

A FNP informou ainda que 

a adesão das prefeituras ao 
consórcio não será cobrada, e o 
coletivo também terá uma equi-
pe própria, incluindo um novo 
presidente e assistência jurídica. 
Os recursos para compra de 
vacinas poderão ser disponibili-
zados de três formas: por meio 
dos municípios consorciados, 
aporte de recursos federais ou 
eventuais doações nacionais e 
internacionais.

De acordo com o presidente 
da FNP, Jonas Donizette a orien-
tação da entidade aos prefeitos 
e prefeitas diante do cenário 
iminente de colapso da saúde 
é de que os prefeitos “lancem 
mão de todos os instrumentos 
que têm para evitar a situação 
dramática de ter de escolher 
entre quem vai viver ou morrer”.

Jonas disse ainda que exis-
tem várias negociações sendo 
feito por gestões municipais em 
todo o Brasil, incluindo a vacina 
russa Sputnik V. Ela é produzida 
no Brasil pela farmacêutica 
União Química, ainda sem aval 

Thiago PASSOS 
redacao@dhoje.com.br

JUSTIÇA

Prefeitura derruba liminar e 
retoma licitação do lixo

A prefeitura de Rio Preto 
anunciou nesta quarta-feira a 
retomada da licitação de três 
lotes visando a implantação e 
operação de conjunto de ser-
viços relativos a manutenção 
da limpeza de vias públicas, 
coleta, tratamento e destino 
final de resíduos sólidos no 
município. A administração 
municipal prevê gastos de 
até R$ 81,9 milhões com o 
serviço.

A Procuradoria Geral do 
Município (PGM) conseguiu 
suspender liminar que parali-
sava a licitação. Em fevereiro 
a juíza da 2ª Vara da Fazenda 
Pública, Tatiana Pereira Viana 
Santos havia suspendido o 
processo licitatório acatando 
pedido da empresa KTM Ad-
ministração e Engenharia, de 
Belo Horizonte.

A empresa alegou que o 
edital possui nulidades “re-

lacionadas à ausência de pla-
nilhas referenciais de com-
posição dos preços unitários, 
bem como à exigência de 
apresentação de declarações, 
em fase de habilitação, de que 
a concorrente disponibilizará 
Estação de transbordo e res-
pectiva licença ambiental no 
prazo exíguo de 10 dias caso 
se sagre vencedor da disputa”. 
A magistrada de Rio Preto havia 
determinado a elaboração de 
novo edital.

De acordo com a assesso-
ria de imprensa da Prefeitura 
com a retomada do processo, 
técnicos da secretaria de Meio 
Ambiente irão concluir a aná-
lise da documentação das 14 
empresas que estão na dispu-
ta, porém não existe previsão 
para abertura das propostas 
financeiras.

Estão na disputa pelo Lote 
1 as empresas Quebec Am-
biental, Sanepav Saneamento 
Ambiental, Logar Saneamento 

Thiago PASSOS 

PANDEMIA

da Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária).

“A FNP mantém um contato 
estreito com unidades interna-
cionais, que já está em anda-
mento. A gente sabe que existe 
um recurso, podemos ter acesso 
a linha de crédito. A Luiza Traja-
no (dona do Magazine Luiza) se 
colocou à disposição. Na reu-
nião, colocamos um vídeo dela 
e um questionário que ela está 
mandando para as prefeituras. 
Não para compra da vacina, mas 
para estruturar as prefeituras”, 
concluiu Jonas.

Ainda segundo a FNP, inicia-
tiva está amparada decisão do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
que atendeu ação apresentada 
pela Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) para permitir 
que Estados, Distrito Federal 
e municípios pudessem com-
prar e fornecer vacinas contra 
a covid-19 à população. Em 
23 de fevereiro, o STF proferiu 
sentença favorável ao pedido, 
concedendo autorização para a 

Ambiental, TMK Engenharia, 
Litucera Limpeza e Engenharia, 
Brastec Serviços e Tecnologia 
Ambiental, Construtora Colares 
Linhares, Trail Infraestrutura, 
KTM Administração e Engenha-
ria, Constroeste Construtora 
e Participações e  Proposta 
Engenharia Ambiental.

Pelo Lote 2, a disputa será 
entre as empresas:  Constroes-
te Construtora e Participações, 
Proposta Engenharia Ambien-
tal e Monte Azul Engenharia 

Videoconferência de prefeitos para assiantura do consórcio
aquisição de imunizantes e in-
sumos nos casos de descumpri-
mento do PNI ou de insuficiência 
de doses previstas para imunizar 
a população.

A decisão cabe também 
nos casos em que a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) não conceda autoriza-
ção em até 72 horas para o uso 
de imunizantes aprovados por 
agências reguladoras de outros 
países.

Na mesma semana, em 24 
de fevereiro, o Senado aprovou 
um projeto de lei amparado na 
decisão do STF, especificando 
as hipóteses de aquisição. O 
texto prevê que os entes pode-
rão adquirir vacinas, em caráter 
suplementar, com recursos fe-
derais. Poderão utilizar recursos 
próprios, excepcionalmente, 
quando houver descumprimen-
to do PNI ou quando este não 
preveja cobertura imunológica 
tempestiva e suficiente contra 
a doença. O texto seguiu para 
tramitação na Câmara.

Divulgação

Ambiental. Já para o Lote 3 
a administração municipal 
recebeu a documentação das 
empresas: TMK Engenharia, 
Trail Infraestrutura, Constroeste 
Construtora e Participações, 
Rodoserv Engenharia, Proposta 
Engenharia Ambiental e Monte 
Azul Engenharia Ambiental.

Apenas as empresas Cons-
troeste Construtora e Partici-
pações e Proposta Engenharia 
Ambiental disputam os três 
lotes do processo licitatório.

Divulgação

Remédio amargo
A falta de disciplina do povo obrigou mais uma vez o gover-

nador João Doria (PSDB, foto) a decretar fase vermelha em todo 
o Estado, que começa sábado e se estende até 19 de março. 
Se cada uma tivesse feito a sua parte, seguindo as orientações 
das autoridades sanitárias, as medidas restritivas estariam 
atenuadas com a redução das infecções por covid-19. Em Rio 
Preto, a situação entrou em estado crítico esta semana, que 
obrigou o prefeito Edinho Araújo (MDB) antecipar as medidas 
restritivas para evitar o colapso no sistema de saúde. Agora, não 
adianta o grupo negacionista fazer pressão. A pressão deveria ter 
sido feita desde o começo da pandemia sobre aqueles que não 
acreditavam no alto contágio do vírus. O ‘remédio’ para evitar 
a doença é amargo, não doce como profetizam os defensores 
da cloroquina! 

Fura-fila
Quando os incautos fo-

ram participar do réveillon 
para comemorar o Ano Novo 
e recentemente das festas 
carnavalescas, ninguém foi 
à Justiça para pedir autoriza-
ção. Agora, muita gente tem 
recorrido à Justiça – não é o 
caso de Rio Preto – para con-
seguir leito de UTI, a fim de 
tratar parente que, às vezes, 
nem participou dos eventos, 
mas foi contaminado. Ordem 
judicial, dependendo da situ-
ação, é fura-fila legalizada.  

Terceirizadas na mira 
Bruno Moura (PSDB, foto) apresentou projeto de lei que obriga 

as empresas que prestam serviços terceirizados para a Prefeitu-
ra, a contratar seguro com o objetivo de garantir o pagamento 
aos trabalhadores. O vereador diz que algumas empresas, após 
vencer o processo licitatório, acabam não cumprindo o previsto 
no contrato. Segundo ele, isso prejudica os trabalhadores porque 
os salários não são pagos integralmente. O tucano lembra ainda 
que, às vezes, a Prefeitura tem que pagar duas vezes, ou seja, 
repassa o valor para empresa e se o trabalhador não receber, 
como subsidiária, é obrigada a pagar a diferença. “A proposta 
também defende o interesse público”, finalizou.  

Muda tudo 
Se o foco de Alckmin for 

disputar o governo paulista 
pela quinta vez, a iniciativa 
mexe com o futuro político do 
atual vice-governador Rodrigo 
Garcia (DEM). O democrata já 
dava como certo que seria o 
representante de uma aliança 
DEM-PSDB para concorrer ao 
cargo. Isso se o governador 
João Doria (PSDB) decidir re-
nunciar ao cargo para dispu-
tar as eleições presidenciais. 
Se Doria não viabilizar sua 
candidatura, muda tudo.

Carnificina 
A cardiologista Lilia Nigro 

Maia denunciou espertalhões 
que queriam furar a fila para 
tomar vacina contra covid-19. 
Agora, a médica volta a de-
fender a fase vermelha para 
evitar o pior. “Não há outra 
saída”, diz. A projeção, diz 
ela, é de que se continuasse 
com o elevado casos de in-
fecções, em abril seriam ne-
cessários dois mil leitos para 
covid, desse total, 650 para 
casos graves na UTI. “Seria 
uma carnificina”, alertou. 

Prestigiado 
O prefeito de São Paulo, 

Bruno Covas (PSDB), no-
meou Roberto Serroni Perosa 
para exercer o cargo de pre-
sidente da Autoridade Mu-
nicipal de Limpeza Urbana, 
da Secretaria Municipal das 
Subprefeituras. Significa que 
Perosa, que é dirigente tu-
cano na região de Rio Preto, 
será responsável pela limpeza 
pública da Capital. “Fiquei fe-
liz por ser sido convidado pelo 
prefeito”, ressaltou. O tucano 
assumiu o cargo ontem.

Animado
Ao ser indagado de que 

Geraldo Alckmin já está fazen-
do tratativas com o objetivo 
de viabilizar a sua candidatura 
para disputar o governo do 
Estado, no ano que vem, Re-
nato Pupo (PSDB) se limitou 
a dizer que tem ouvido que o 
ex-governador está animado. 
“Ouço dizer que está anima-
do, mas têm muitas articula-
ções pela frente”, ponderou. 
Tanto que está animado que 
começou a visitar os prefeitos 
tucanos para buscar apoio. 

Crime ambiental
David Soares (DEM-SP) 

apresentou projeto que de-
termina o bloqueio de bens 
e de recursos financeiros de 
presos em flagrante ou de 
condenados em primeira ins-
tância por crimes ambientais. 
O objetivo, diz o deputado, 
é garantir ao fim do devido 
processo legal, o efetivo pa-
gamento da multa decorrente 
do crime ambiental. “O texto 
busca exatamente fazer com 
que o infrator repare todos os 
prejuízos causados”, diz.

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

Divulgação



A-4 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
04 de março de 2021 COTIDIANOCOTIDIANO

Policiais Militares foram 
acionados via Copom  nesta ter-
ça-feira (2) por volta das 21h30 
para atender uma ocorrência 
sobre um veículo  que teria sido 
furtado e estava localizado na 
Avenida Tanabi no bairro Eldo-
rado em Rio Preto. Chegando 
no local, os policiais encon-
traram o Fiat Uno com placas 
de Catanduva em frente a um 
imóvel e ao se aproximarem 
um homem de 40 anos estava 
dentro do carro.

Questionado pela PM, o 
homem disse que era morador 
de rua e ao começar a chu-
va estava caminhando pela 
rua quando encontrou o carro 
aberto e resolveu entrar para 
se abrigar e dormiu no veícu-
lo, tendo sido acordado com 
a chegada da PM. O homem 
negou que tenha furtado o 
carro, reafirmando que só en-
trou para se abrigar da chuva 
e que o veículo encontrava-se 
em estado de abandono com 
a porta apenas encostada, não 
tendo arrombado ou danificado 
o mesmo.

Após pesquisas foi localiza-
do o proprietário do carro um 
homem de 39 anos, que disse 
por telefone não estar em Rio 
Preto não podendo retirar seu 
veículo. Segundo a PM consta-
tou o carro encontra-se sem um 
banco, sem faróis, sem bateria, 
com a lataria amassada e todo 
danificado. O carro foi levado ao 
pátio de Cedral até que o dono 
vá retirar. O caso foi registrado 
na Central de Flagrantes como 
apreensão e localização de 
veículo. O homem encontrado 
dentro do veículo não foi preso 
mas será investigado.

Carro furtado 
em Catanduva é 
abandonado em 

Rio Preto
Janaína PEREIRA

VERA NEI ANTUNES MENEZES, natural de 
Monções/SP ,faleceu aos 59 anos de idade. 
Era casado com o Sr. José Carlos Dias Mene-
zes e deixa os fi lhos Mariana e Lennie Igor. Foi 
sepultada no dia 03/03/2021 às 11:00, saindo 
seu féretro do velório da Capelas Prever para 
o cemitério Parque Jardim da Paz.

PAULO ROBERTO PONCHIO, natural de 
Mirassolândia/SP ,faleceu aos 74 anos de 
idade. Era casado com a Sra. Maria Apare-
cida Donizete Bortolozo Ponchio e deixa os 
fi lhos Paula Caroline. Foi sepultado no dia 
03/03/2021 às 17:00, saindo seu féretro do 
velório do Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

GUIOMAR CROCE SPIGOLON, natural de 
São José do Rio Preto/SP ,faleceu aos 90 anos 
de idade. Era viúvo do Sr. José Spigolon Filho. 
Foi sepultado no dia 03/03/2021 às 10:00, 
saindo seu féretro do velório da Ercília para o 
cemitério da Ressurreição.

SERGIO DOMINGOS SATURNINO, natural 
de São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 61 
anos de idade. Era casado com a Sra. Elvira 
Alves Saturnino e deixa os fi lhos Jeferson e 
Rafael. Foi sepultado no dia 03/03/2021 às 
13:30, saindo seu féretro do velório da Capelas 
Prever para o cemitério São João Batista.

AUGUSTA LOURENÇO LOPES DA SILVA, 
natural de Taquaritinga/SP ,faleceu aos 103 
anos de idade. Era viúva do Sr. José Lopes da 
Silva e deixa os fi lhos Iracy, Ivete, Eduardo, 
Ernani e Vanete (falecida). Foi sepultada no 
dia 03/03/2021 às 11:00, saindo seu féretro 
do velório da Capelas Prever para o cemitério 
São João Batista.

ELIANA MARIA DA SILVA, natural de 
Icém/SP, faleceu aos 55 anos de idade. Era 
casada com o Sr. Wilson Luís de Melo e deixa 
os fi lhos Alex, Jackeline e Aline. Foi sepultada 
no dia 02/03/2021 às 18:00, saindo seu féretro 
do velório da Capelas Prever para o cemitério 
municipal de Icém.

MARIA APPARECIDA ZIMINIANI, natural 
de Bady Bassitt, faleceu aos 89 anos de idade. 
Era viúva do Sr. Antônio Mazeto e deixa os 
fi lhos Arlete Maria Mazeto Moraes e Antonio 
Carlos Mazeto (falecida). Foi sepultada no dia 
03/03/2021 às 11:00, saindo seu féretro do 
velório de Bady Bassitt para o cemitério de 
Bady Bassitt.

SEBASTIÃO CASSIMIRO DA SILVA, 
natural de Macaubal/SP ,faleceu aos 86 anos 
de idade. Era viúvo de Izilda Maria Rocha 
da Silva e deixa os filhos João Donizete, 
Zilma Aparecida, Vilma de Fátima, Gilberto, 
Ademir, Ademison e Vera. Foi sepultado no 
dia 02/03/2021 às 15:30, saindo seu féretro 
do velório da Capelas Prever para o cemitério 
São João Batista.

LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA PAULINO, 
natural de São José do Rio Preto/SP ,faleceu 
aos 0 anos de idade. Era solteiro. Foi sepul-
tado no dia 02/03/2021 às 16:00, saindo seu 
féretro do velório direto para o cemitério de 
Engenheiro Schmidt.

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

JOSE DA SILVA, natural de Mato Verde/
MG ,faleceu aos 88 anos de idade. Era casado 
com Edeny Thomeia Braz da Silva e deixa os 
fi lhos José Luiz, Vera Lúcia, Luiz Carlos, Maria 
Luíza, Luiz Alberto (falecido) e Washington Luiz 
(falecido). Foi sepultado no dia 02/03/2021 às 
17:00, saindo seu féretro do velório da Capelas 
Prever para o cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS

Polícia apreende 200 quilos 
de maconha com dupla

A Delegacia de Investiga-
ções Sobre Entorpecentes 
de Votuporanga realizou na 
manhã desta quarta-feira (03) 
uma apreensão de drogas de 
grande porte e efetuou a pri-
são de dois homens por tráfico 
de drogas e associação para o 
tráfico. Segundo a Polícia Civil 
foram apreendidos aproxima-
damente 200 kg de maconha.

Os investigadores da DISE 
já vinham acompanhando a 
dupla pelo envolvimento com 
o tráfico de drogas em Vo-
tuporanga. Ainda segundo a 
Polícia Civil os suspeitos eram 
responsáveis pela guarda e vi-
gilância da droga e mantinham 
essa grande quantidade arma-

zenada no interior da própria 
residência na rua Daniel Marin, 
Bairro Portal do Sol.

Os suspeitos além de es-
conder a droga ainda eram os 
responsáveis pela distribuição 
do entorpecente a outros trafi-
cantes de Votuporanga e toda 
a região. As investigações 
prosseguirão com o objetivo de 
identificar o real proprietário da 
droga apreendida bem como a 
participação de outros envolvi-
dos nesta ocorrência.

Os dois homens foram le-
vados  para a carceragem da 
DISE onde foram autuados 
em flagrante pelos crimes de 
tráfico de drogas e associação 
para o tráfico de drogas. Os 
suspeitos serão encaminha-
dos para cadeias da região  e 
ficarão à disposição da Justiça.

Janaína PEREIRA
redacao@dhoje.com.br

Droga apreendida pesou cerca de 200 quilos

Divulgação

TRÁFICO

SOLTAS PERDEU BOLSA
Passageiro registra queixa 
contra motorista de Uber

Um atendente de 19 
anos procurou a Central de 
Flagrantes para registrar 
queixa de furto contra um 
motorista de aplicativo. 
Segundo informações do 
boletim de ocorrência, o 
caso aconteceu na noite 
desta terça-feira (2) por 
volta das 20h15, quando a 
vítima chamou o motorista 
pelo app no bairro Jardim 
América em Rio Preto para 
leva-lo até sua casa.

O atendente entrou no 
veículo um Pegeout bran-
co e após andar alguns 
quarteirões percebeu que 
havia esquecido a carteira 
na casa do amigo e pediu 
ao motorista que retor-
nasse. Enquanto a vítima 
desceu do veículo para 

buscar sua carteira dei-
xou a bolsa no banco e o 
motorista acelerou o carro 
levando a bolsa da vítima 
com pertences, R$150 
em dinheiro, um perfume 
e um carregador de celular 
da Apple.

No boletim de ocorrên-
cia consta que a vítima 
entrou em contato com 
a Central de Atendimento 
da Uber bem como tentou 
falar com o motorista e 
ele não atendeu as liga-
ções, onde foi orientado 
a registrar o boletim de 
ocorrência. Procuramos a 
assessoria de imprensa da 
Uber para esclarecimentos 
quanto à atitude do moto-
rista, mas até o momento 
não tivemos retorno. O 
caso foi registrado como 
furto.

Janaína PEREIRA

Ambiental liberta 35 aves 
encontradas em cativeiro

Policiais Militares do 4º 
Batalhão de Polícia Ambiental 
libertaram 35 aves que eram 
mantidas irregularmente em 
cativeiro em uma residência 
em Rio Preto.

Segundo a Ambiental em 
atendimento a uma denúncia 
anônima foram até  o bairro 
Jardim Nova Esperança nesta 
terça-feira (2) e encontraram 
as aves na casa do infrator. 
Os Policiais Ambientais cons-
tataram que as aves estavam 
sem as vias de identificação 
ou qualquer documentação  do 
órgão ambiental competente.

O infrator foi multado em 
R$17.500 mil por crime am-
biental e responderá pelo crime 
em liberdade. As aves foram 
apreendidas e posteriormente 
reintroduzidas à natureza.

Janaína PEREIRA Divulgação

CRIME
Comerciante tem R$ 12 mil e documento 

furtados de caminhonete por clientes

Policiais do 9° Baep – Ba-
talhão de Ações Especializada 
da Polícia foram acionados 
por um comerciante após fur-
to de R$12 mil no interior da 
sua caminhonete.  Segundo 
informações do boletim de 
ocorrência, o caso aconteceu 
nesta terça-feira (2) por volta 
das 11h40.

A vítima de 29 anos, que 
é dono de uma distribuidora 
de bebidas no bairro Jardim 
Antunes, disse que  os dois 
homens um de 24 anos e 
outro de 61 anos que tinham 
ido ao local para comprar be-
bidas, chegaram oferecendo 
ajuda enquanto ele realizava 

o carregamento de merca-
dorias. Em um momento de 
distração do comerciante, um 
dos homens forçou o vidro da 
caminhonete e conseguiu ter 
acesso ao interior do veículo 
pegando o dinheiro e guar-
dando na cueca.

O comerciante só perce-
beu o furto quando os dois 
homens foram embora, ele 
então solicitou ajuda dos 
policiais do Baep mostrando 
um vídeo com as imagens e 
características dos dois. Com 
a placa do carro um Siena e 
características dos homens 
os policiais começaram a 
procurar pela dupla. Um dos 
homens é dono de um bar e 
o outro ajudante dele.

Janaína PEREIRA Os dois foram localiza-
dos e levados a Central de 
Flagrantes. Um confessou 
o furto dizendo que repas-
sou R$1mil para o homem 
que estava com ele, pagou 
uma outra dívida que tinha 
e sobrou R$1.800. O outro 
homem negou a participa-
ção no furto, dizendo que só 
acompanhou o comerciante 
na distribuidora e que re-
cebeu dele R$400 de uma 
dívida de bar não sabendo 
a procedência do dinheiro.  
Os dois serão investigados 
e o caso foi registrado como 
furto. Os R$1.800 foram de-
volvidos ao comerciante, que 
também recuperou a carteira 
com documentos.

CONTA BANCÁRIA Aposentado é vítima de 
estelionato em R$ 14 mil

Um aposentado de 60 
anos morador do bairro Vila 
Ideal em Rio Preto procurou 
a Central de Flagrantes 
para registrar queixa de 
estelionato. Segundo o bo-
letim de ocorrência, a vítima 
disse à polícia que foi até 
sua agência do Banco do 
Brasil no Jardim América 
para tirar um extrato da sua 
aposentadoria e notou que 
foi realizado um empréstimo 
no valor de R$14.163,67 
em 84 parcelas de R$ 345 
sem sua autorização e seu 
conhecimento, bem como 
uma transferência bancária 

para o banco Bradesco no 
valor total.

A vítima procurou o ge-
rente do Banco Brasil onde 
tem a conta e foi orientado 
a registrar o boletim de ocor-
rência, pois sua aposenta-
doria foi fraudada. O Distrito 
Policial da área irá investigar 
o caso. Os estelionatários 
não foram localizados e a 
vítima ficou no prejuízo do 
valor de mais de R$14 mil.

Outro caso - O segundo 
caso é de uma consultora de 
25 anos moradora do bairro 
Parque Estoril. Segundo 
informações do boletim de 
ocorrência, a vítima disse 
que seu veículo Corolla foi 

clonado e só tomou conhe-
cimento quando recebeu 
uma mensagem via what-
sapp DDD 65 e a pessoa 
disse que tinha um carro 
financiado e se a vítima 
passaria uma procuração 
pública, inclusive enviando 
fotos e vídeos do veículo. A 
vítima então disse que não 
estava vendendo o carro e 
que pelas fotos viu que não 
se tratava do seu Corolla, 
pois as rodas e dentro do 
veículo era diferente do seu. 
Afirmou ainda que o veículo 
clonado estava sendo ven-
dido pelo facebook de uma 
pessoa de Rio Verde  no 
Estado de Goiás.

Janaína PEREIRA

Arquivo DHOJE

LOCALIZADO

Material apreendido pela Polícia Ambiental

NA BR 153

PRF localiza menina que fugiu 
do Paraná com ex-padastro

A PRF - Polícia Rodoviária 
Federal resgatou na tarde 
desta terça-feira (02) por volta 
das 15h30, no km 101 da BR 
153, em José Bonifácio-SP, 
uma adolescente de 17 anos 
que estava pedindo carona às 
margens da rodovia.

Segundo a PRF no momen-
to da abordagem, ela estava 
acompanhada de um homem 
de 43 anos, que afirmou ser 
seu ex-padrasto.

A adolescente disse aos 
policiais que o homem teve 
um relacionamento amoroso 
durante sete meses com a 
mãe dela, na cidade de Ponta 
Grossa-PR, porém após o rom-
pimento do relacionamento 
o homem foi embora para a 

cidade de Batatais-SP, e a ado-
lescente decidiu fugir com ele. 
“Ela disse que estava morando 
com ele no alojamento de um 
restaurante lá em Batatais”, 
disse Flávio Catarucci.

Os policiais rodoviários li-
garam para a mãe dela, que 
disse que não autorizou sua 
filha sair de casa e que não 
tinha conhecimento do seu 
paradeiro.

A menina disse aos policiais 
que não era abusada pelo 
homem, porém este fato será 
apurado pelo Conselho Tutelar 
de José Bonifácio, para onde a 
ocorrência foi encaminhada. A 
adolescente foi encaminhada 
para a casa-lar de José Boni-
fácio, onde seu caso será apre-
ciado pelo Ministério Público. O 
homem foi ouvido e liberado.

Janaína PEREIRA

Caso será investigado pela Polícia Civil
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Você já sentiu dores nas pernas durante a caminhada, 
durante o exercício ou ao subir alguns lances de escada? 
Suas panturrilhas e seus dedos dos pés começaram a 
formigar e você foi obrigado a parar a caminhada ou a 
encerrar abruptamente o exercício para que este sintoma 
melhorasse? Se você se identificou com estas queixas, 
você é um potencial portador de alterações circulatórias 
e por isso você merece realizar uma avaliação com o 
cirurgião vascular.

Quando caminhamos, corremos ou andamos de 
bicicleta, naturalmente ocorre um aumento do aporte 
sanguíneo para a musculatura dos membros inferiores, 
suprindo a necessidade metabólica local. Quanto maior 
o desempenho físico, maior a necessidade energética 
e maior a demanda por sangue, oxigênio e nutrientes. 
Felizmente, nosso organismo é capaz de se adaptar as 
nossas necessidades fisiológicas, permitindo a realização 
de atividades físicas.

Entretanto, se existir depósito de placa de colesterol na 
parede das nossas artérias, mesmo em repouso ocorrerá 
redução do fluxo sanguíneo local. Em situações que exi-
gem maior trabalho muscular, como por exemplo durante 
a caminhada ou a corrida, a necessidade energética da 
musculatura das pernas não será suprida, prejudicando 
a performance física e resultando em dor muscular de 
origem isquêmica, que caracteriza-se pelo binômio: “dói 
durante o exercício, melhora com o repouso”. Este tipo 
de dor é denominado “Claudicação Intermitente”, um 
sintoma associado a alterações circulatórias na parede 
arterial. 

Os fumantes, os diabéticos, os hipertensos, os obesos 
e os cardiopatas constituem a população predisposta a 
manifestar sintomas de Claudicação Intermitente. Nes-
tes casos, duas recomendações são importantes. Em 
primeiro lugar, se você apresenta Claudicação Intermi-
tente mesmo na ausência de fatores de risco, procure 
o atendimento do cirurgião vascular. Em segundo lugar, 
se você é portador destes fatores de risco, mas ainda 
não manifestou sintomas de dores nas pernas durante 
a caminhada, faça anualmente seu check-up vascular.

A avaliação detalhada do sistema arterial representa a 
única forma de diagnosticar a extensão do acometimen-
to circulatório em decorrência de obstruções oriundas 
de depósitos de placas de colesterol em nossos vasos 
sanguíneos. O Ultrassom Doppler Arterial analisa todas 
as artérias das pernas de maneira indolor e não invasiva. 
Ainda mais neste período de pandemia, não há motivos 
para postergar este exame uma vez que o mesmo pode 
ser realizado no próprio consultório médico, com respei-
to a todas as orientações do Ministério da Saúde e do 
Comitê de Enfrentamento da Covid-19. 

Para maiores informações a respeito da medicina 
vascular, acesse o site www.drsthefanovascular.com.br. 
Mande sua pergunta! Ficaremos felizes em contribuir com 
a sua saúde vascular.

Prof. Dr. Sthefano Atique Gabriel – Doutor em 
Pesquisa em Cirurgia pela Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São Paulo, especialista 
nas áreas de Cirurgia Vascular, Angiorradiologia e 
Cirurgia Endovascular e coordenador do curso de 
Medicina da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos (Unilago)

Por que minhas pernas 
doem quando eu ando?

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR
Guilherme BATISTA

ONTEM

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto informou nesta quar-
ta-feira (3) que suspendeu a 
vacinação em idosos de 77 
a 79 anos temporariamente. 
Após a formação de longas 
filas no Recinto e nas unidades 
de saúde durante a manhã, 
as doses chegaram ao fim 
no meio da tarde, sendo ne-
cessário aguardar o envio de 
novas doses para retomar a 
imunização.

Diante da falta de vacinas, 
o drive-thru no Recinto de 
Exposições estará fechado a 
partir desta quinta-feira (4). 
As unidades de saúde também 
não estarão vacinando até que 
novos lotes sejam disponibili-
zados.

Já a vacinação da segunda 
dose em idosos com mais de 
90 anos continuará sendo 
aplicada no drive-thru da Swift, 
das 8h às 17h, e nas unida-
des não respiratórias, das 8h 
às 14h. Até o momento 81% 
dos idosos dessa faixa etária 

Vacinação a idoso com 77 anos 
é suspensa por falta de doses

receberam a segunda dose da 
vacina. O público que recebeu 
a vacina a partir do dia 10 de 
fevereiro deve procurar a Swift 
ou uma unidade de saúde não 
respiratória para receber a 
segunda dose do imunizante.

A Saúde ainda informou 

que a aplicação da segunda 
dose em idosos de 85 a 89 
anos está prevista para iniciar 
na próxima segunda-feira (8) 
na Swift, desde que novas 
doses sejam entregues ao 
município.

Segundo os dados do Va-

cinômetro, São José do Rio 
Preto já aplicou 49.174 doses, 
superando o número de casos 
confirmados por Covid-19 
na cidade (47.163). Destas, 
34.544 foram em primeira 
dose e 14.620 na segunda 
etapa.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Fila de veículos em vacinação no Recinto

24 HORAS

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta quar-
ta-feira (3) mais 315 casos de 
Covid-19, sendo que 227 foram 
diagnosticadas pelo exame PCR 
e 88 teste sorológico. No total, 
são 47.163 casos confirmados, 
sendo 3.607 em profissionais 
da saúde.

Também foram registrados 
mais cinco óbitos pela doen-
ça, totalizando 1.143 mortes 
desde o início da pandemia. A 
taxa de letalidade é de 2,4%. 
Considerando apenas os dados 
de 2021, já são 12.460 casos 
confirmados e 221 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 196 
pessoas foram consideradas 
recuperadas da Covid-19, che-
gando a marca de 41.998 cura-
dos, o equivalente a 89% dos 
casos. O número de pacientes 
atendidos com sintomas gripais 
é de 186.078, com 163.250 
testes realizados. Os exames 
coletados no inquérito sorológi-
co ainda não foram inseridos e 
deverão ser contabilizados após 
a conclusão do estudo.

Atualmente, Rio Preto conta 
com 334 pacientes internados 
com síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG), com 136 na UTI 
e 198 na enfermaria. Dentre os 
casos confirmados de coronaví-
rus são 200 internações, com 
106 na UTI e 94 na enfermaria. 
Segundo o Seade (Sistema 
Estadual de Análise de Dados e 
Estatísticas) a taxa de ocupação 
em leitos de UTI na região é de 
81,6%, o maior índice desde o 
início da pandemia.

Saúde divulga 
mais 315 casos 
e cinco mortes

Vinicius LIMA

OLÍMPIA
Vítimas da Covid terão

 monumento em homenagem

A Prefeitura de Olímpia 
iniciou, no ano passado, a 
construção de um Memorial 
em homenagem às vítimas 
da Covid-19. O espaço foi 
edificado em uma área em 
frente ao Cemitério Munici-
pal e será aberto para visita-
ção do público a partir desta 
quinta-feira (4) às 9h30.

O memorial de Olímpia 
é o primeiro do noroeste 
paulista e um dos únicos em 
todo o Estado de São Paulo. 
O intuito é que seja um local 
para reflexão, oração, visitas 
e homenagens.

O projeto conta com um 
monumento simbólico e 
com uma lápide que leva 
o nome dos olimpienses 
que lutaram contra o vírus. 
Além disso, no espaço foi 
construída uma praça com 
rampas de acesso, bancos, 
iluminação de LED e paisa-
gismo. A proposta da obra é 
de autoria do arquiteto e ur-
banista, Leonardo Gimenez, 
e a escultura do monumento 
é assinada pelo artista plás-
tico Romildo Cardozo.

Trata-se de uma escultu-
ra em aço, com três metros 
de altura e pintura com 
acabamento texturizado em 
verniz PU (poliuretânica), 
que é uma tinta de alta 
resistência. O coração, que 
faz parte da composição, foi 

executado em fibra de vidro 
estruturada, com pintura au-
tomotiva e verniz. Os inves-
timentos foram realizados 
com recursos próprios.

“Os dados do Coronavírus 
não se resumem a números. 
São pessoas: pais, avós, 
filhos e amigos que tiveram 
suas vidas interrompidas 
de forma inesperada por 
um inimigo invisível. Nós 
sabemos que este memorial 
não trará as vidas de volta, 
mas é um sinal de respeito 
que servirá de alento. Um 
espaço para oração, visitas, 
homenagens e, mais do que 
isso, para nos lembrar todos 
os dias das marcas que a 
pandemia deixou e de que 
a batalha desses soldados 
não foi em vão”, declarou 
o prefeito Fernando Cunha.

Da REPORTAGEM 

Monumento sera construído em Olímpia

No último boletim divul-
gado pela Prefeitura no dia 
26/02, o município contava 
com 108 óbitos registrados. 
Além disso, 176 pessoas 
estavam com o vírus, sendo 
que 127 estão de quaren-
tena e 49 internados (24 
em UTI).

Divulgação

Nós sabemos que 
este memorial não 
trará as vidas de 
volta, mas é um 
sinal de respeito 
que servirá de 

alento

“

”

PRÓ-SAÚDE
Pacientes vítimas da dengue ganham Centro de Hidratação

O Centro de Hidratação 
para atender pacientes com 
dengue em Rio Preto começou 
a funcionar nesta quarta-feira 
(3). O serviço foi instalado no 
prédio do Complexo Pró-Saúde 
na Avenida Philadelpho Gouveia 
Neto e conta com 35 leitos e 
tem como objetivo apoiar a rede 
de saúde no acompanhamento 
dos pacientes o controle de 
hemograma e hidratação.

Os atendimentos são feitos a 
partir do encaminhamento mé-
dico das unidades de saúde ou 
unidades de pronto atendimen-
to. Dessa forma, o paciente que 
estiver com sintomas de dengue 
deve procurar primeiro atendi-
mento em uma UBS ou UPA. O 
local funcionará de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 17h.

“Trata-se de uma medida 
preventiva, visto que pelo nú-

mero de casos, se não estivés-
semos vivenciando uma pande-
mia, conseguiríamos observar 
os atendidos nos serviços já 
existentes”, explicou a chefe do 
Departamento de Atenção Espe-
cializada, Diene Longui.

Segundo o último boletim 
divulgado pela Secretaria de 
Saúde revelou que 1.126 casos 
de dengue foram confirmados 
em 2021 (805 em janeiro e 
321 em fevereiro. Outros 1.376 
casos estão sob investigação.

A rede particular também 
tem sentido o aumento dos 
casos de dengue. A Unimed de 
Rio Preto informou que entre 
1° de janeiro e 18 de fevereiro, 
foram confirmados 358 casos de 
dengue e feitas 858 notificações 
somente no Pronto Atendimento 
Adulto do Complexo de Saúde 
Unimed, mais 48 casos confir-
mados e 114 notificações no 
Pronto Atendimento Infantil. 

Uma média de 60 atendimentos 
de casos suspeitos por dia. Isso 
seria o equivalente a 25% das 
consultas no local (com exceção 
dos atendimentos relacionados à 
Covid-19).

Para lidar com os casos, foi 
montada uma nova ala com 
capacidade para fazer 100 aten-
dimentos por dia. “Precisamos 
estar preparados para garantir o 

Vinicius LIMA

melhor atendimento aos nossos 
beneficiários. Os números da 
dengue estão preocupantes, 
por isso decidimos nos preparar 
da melhor forma, com plane-
jamento e seguindo todos os 
protocolos necessários, inclusive 
os relacionados à Covid-19”, 
afirmou o presidente do Conse-
lho de administração da Unimed 
Rio Preto, Helencar Ignácio.

Divulgação
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Roberto
 Toledo

A REGRA É CLARA. O DINHEIRO NÃO SÓ FALA, COMO FAZ MUITA 
GENTE CALAR A BOCA. Sorria, beba muita água e seja feliz!EM MOMENTOS de lazer 

e relax o empresário Olavo 
Tarraf pratica com amigos 
exercícios com sua bike im-
portada em estrada vicinal 
para a felicidade física e 
mental, curtindo e apreciando 
a natureza.

O MÉDICO EDILBERTO 
Araújo Filho manda avisar que 
o curso de Pós Graduação em 
Reprodução Humana Assisti-
da, começará no próximo dia 
27 de março. É sua oportuni-
dade de investir na sua forma-
ção e se tornar especialista 
em embriologia – reprodução 
humana, e trabalhar em cen-
tros de reprodução. Inscrições 
até 10 de março terão 10% de 
desconto.

SAMANTHA DALLA Pria, 
Angela Lofrano,  Sérg io 
Acayaba de Toledo e o ad-
vogado Rafael Grisi foram os 
aniversariantes de ontem, re-
cebendo paparicos do amigos 
e familiares.

GISELE MARTINS minis-
trou curso novo Forma Estéti-
ca na loja BIOAGE Rio Preto, 
“Refl exologia Podal” – Teoria 
– Prática – Certificado, na 
terça-feira passada. Conteúdo 
Programático: Objetos do tra-
tamento refl exo terapêutico; 
estudo anatômico e patolo-
gias próprias dos pés; técnica 
de pressão desbloqueio e 
massagem localização dos 
pontos reflexos; e manipu-
lação básica. No comando 
da BIOAGE, o empresário 
Alaércio Bellon.

RUI LUCATO, educador e 
empreendedor comemorou 
mais aniversário na última 
terça-feira só em família.  Ele 
pretende fazer festa das boas 
no próximo ano, com a vacina-
ção de todos os amigos.   

Detalhes
não tão pequenos...

Tel. (17) 3233-4888

DiáriodoBob
Imprevisibilidade. Depois das decisões de ontem dos go-

vernadores e prefeitos, dos secretários de saúde e da ciência, 
é imprevisível o que nos resta. Quem afirma isso não sou eu, 
um colunista imprevisível, até porque, a imprevisibilidade é um 
fenômeno que acompanha a humanidade desde sempre. Quem 
esperava por este surto de coronavírus? O surpreendente talvez 
não seja a rapidez da disseminação do Covid-19 em si, mas 
o potencial que a humanidade tem de, operando em conjunto, 
resolver esse problema. E juntos chegaremos lá! Vermelhacos 
e vermelhuscos. Se os empresários ficaram vermelhos de 
raiva porque o prefeito Edinho Araújo precisou decretar fase 
vermelha no município, devem se preparar para não ficarem 
roxos se mão cumprirem as medicas severas. Vão-se os dedos 
e ficam os anéis. Lotação esgotada. No Rio Grande do Sul e 
no Distrito Federal, não tem mais vaga em hospitais e UTIs nem 
para quem quiser pagar à vista e em dinheiro. Mesmo se você 
chegar com o coração na mão saltado para fora do peito, vão 
lhe mandar para o final da fila, aguardando sua vez em casa. 
Vencer ou vencer. Difícil exigir equilíbrio das pessoas quando 
não há meio termo. A coisa está ficando de um jeito que ou 
você está do lado de cá ou do lado de lá. Triste ver um povo 
dividido desta forma, apesar deste ser um momento que exige 
a união de todos. A pergunta que fica é: a quem interessa esse 
racha entre nós? A vacina é nossa. O prefeito de Rio Preto 
Edinho Araújo firmou compromisso de adesão do município ao 
consórcio público para aquisição de vacinas contra a covid-19. 
A iniciativa é liderada pela Frente Nacional de Prefeitos. Segue 
o andor. A Ordem dos Advogados do Brasil (inclusive a nossa 
22ª presidida por Marcelo Henrique) ajuizou ação para permitir 
que Estados, Distrito Federal e municípios pudessem comprar 
e fornecer vacinas contra a covid-19 à população. O Supremo 
Tribunal Federal, proferiu sentença favorável ao pedido. Que 
burrada! O que mais falta dar errado no combate ao coronavírus 
no Brasil? ‘Avião com vacina contra Covid bate em jumento que 
estava na pista. Só faltava essa! Enquanto era na longínqua 
Manaus, parecia algo distante de nós. Mas cidades aqui do 
interior, algumas bem pertinho de nós, já anunciam que estão 
sem oxigênio hospitalar para atender a seus pacientes. O 
consumo está sendo maior do que a capacidade de produção 
da indústria. Que sufoco! Diante do momento em que vivemos, 
especialistas da saúde estão pedindo: LOCKDOWN entre 18 
horas e 5 da manhã durante 16 dias. Queiram ou não, Março 
é mês do pico agudo. Ponto e basta!

Pandemia adia
O  2 º  F ó r u m  M u l h e r e s 
Tecnológicas Empreendedoras, 
que seria realizado ontem 
e nesta  qu in ta- fe i ra  na 
Sociedade dos Engenheiros 
foi adiada e transferida para 
a primeira quinzena de Maio, 
em virtude das novas medidas 
restritivas anunciadas pelo 
governo municipal.

Mais duas RMFarma 
O empresário Renato Marão, da Rede RMFarma, e Maria Laura 
Costantini Marão, farmacêutica, inauguram amanhã, sexta-feira, 
dia 05, mais duas lojas da Rede RMFarma em Rio Preto. Além 
da unidade já existente no posto Elefantinho, será aberta uma 
unidade no Posto Tropical da avenida Anisio Haddad e outra no 
Posto Monte Carlo da avenida Bady Bassitt. As novidades têm R$ 
1,5 milhão de investimento e devem gerar 25 novos empregos 
diretos. Até o final do ano, o empresário Renato Marão prevê 
contar com cinco unidades em Rio Preto e 20 em todo o Estado 
até 2023.

O Feminino
O Núcleo de Economia Criativa 
da Acirp e o Riopreto Shopping 
realizam neste mês de março 
uma ação voltada para o mês da 
Mulher. A coletiva “O Feminino” 
com curadoria da artista plástica 
Claudia Cabral será realizada até 
o dia 23 de março na Praça de 
Eventos 4 do Riopreto Shopping. 
A exposição contará com obras 
como: pinturas, esculturas, 
desenhos e louçarias sempre 
inspiradas no Universo Feminino.

Artistas Plásticos
Serão 23 obras de 8 artistas 
plásticos rio-pretenses - Araguaí 
Garcia, Norma Vilar, Danila 
Pinheiro, Regina Cheida, Sandra 
Antunes, Germana Zanetti, e 
Hestia Tenfuss. A proposta dos 
artistas será criar um momento 
de reflexão para o espectador 
sobre o enigmático universo 
feminino, por meio de imagens, 
significados e representações 
visuais que o levarão a águas 
profundas.

henriforne@gmail.com

SPOTlight

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Idade conta
Os dados do C019 mostram que, dentre os 73 milhões de 
domicílios brasileiros, cerca de 34 milhões tinham idosos. 
Nessas residências eles respondiam por 71% da renda familiar. 
Cerca de 63% vinha de aposentadorias e pensões e 37% do 
trabalho. Ou seja: ao matar mais idosos, a CO-19 causa grande 
problema social, porque suas receitas respondem por mais de 
50% da renda dos domicílios onde moram. Em 13,5 milhões de 
domicílios (19% do total), os idosos são os únicos responsáveis 
pela renda familiar. E morreu o assunto!Giovanne Leôncio, 

Corretor Regional, 
da Stefani Nogueira 

Construtora em Ribeirão 
Preto, manda avisar 

o lançamento em São 
José do Rio Preto do 
High Redentora, na 

região mais charmosa 
da city, nos arredores 
do Riopreto Shopping, 

Plaza Avenida Shopping, 
Super Muffato e Hospital 
de Base. Mais detalhes  

(16) 99389-4146

A requisitada médica Dermatologista Miriam Delbem 
Bellon participará de palestra no 2º Fórum Mulheres 

Tecnológicas Empreendedoras, que foi adiada e 
transferida para a primeira quinzena de Maio, na 

Sociedade dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos 
e o CREA-SP, em virtude das novas medidas 

restritivas da pandemia Covid-19
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
CMAS

EDITAL DE ELEIÇÃO DO CMAS

 “Eleição de vacância  do Conselho Municipal de As-
sistencia Social (CMAS) para complemento de mandato de 
abril  de 2021 a fevereiro de 2022,; na categoria represen-
tantes de entidades e organizações de assistência social;-  1 
titular”            
O Conselho Municipal de Assistência Social de São José do 
Rio Preto SP, em reunião ordinária no dia  2 de março   de 
2021, com base na Lei Municipal Nº 12.867 de 06/12/2017 
e do seu Regimento Interno aprovado em Assembleia Geral 
Extraordinária no dia 05/06/2018  convoca, nos termos do 
presente Edital e da Resolução 01/2019, todas as entidades 
e organizações de assistência social; devidamente inscritas 
no CMAS  para participarem da eleição  de 1 Titularidade na 
Categoria Representativa  neste Conselho para complemen-
tação de mandato .
A eleição será realizada no dia 31 (trinta e um ) de março de 
2021 às 8:30 horas em primeira chamada e as  8:45 horas 
em segunda chamada, realizada na Casa dos Conselhos, 
situada a Av. Bady Bassit Nº 3697, encerrando o processo 
eleitoral as 10:00 horas.
O processo eleitoral referido neste Edital, inclusive o pro-
cedimento e documentos para a indicação de candidaturas 
pela respectiva categoria  e para o exercício do direito de 
voto, serão regidos pelas regras constantes da lei municipal 
Nº 12.867 de 06/12/2017 e do seu Regimento Interno CMAS 
de São José do Rio 
O candidato deverá apresentar até as 16 horas do dia 22 
(vinte e dois  ) de março de 2021 na Casa dos Conselhos, os 
seguintes documentos:
a) comprovante de Inscrição no CMAS
b) carta de indicação de representante candidato e eleitor, 
emitida pela Entidade ou associação representada, por 
quem tenha poderes para tanto;
c) comprovação do atendimento dos requisitos de represen-
tação, nos termos especifi cados pela Resolução 01/2019;
d) cópia dos documentos pessoais dos indicados (CPF e 
RG);
e) certidão de antecedentes criminais.
A relação dos candidatos inscritos e os candidatos conside-
rados elegíveis serão publicados em Edital pela comissão 
eleitoral no dia 25 (vinte e cinco) de março de 2021
Os candidatos cujas inscrições tenham sido indeferidas po-
derão solicitar informações, por escrito, bem como suprirem 
o impedimento para a inscrição, nos termos especifi cados 
pela comissão eleitoral provisória, mediante requerimento 
protocolado na Casa dos Conselhos até as 16 horas do dia 
25 (vinte e cinco) de março de 2021. 
As demais impugnações deverão ser apresentadas por 
escrito até as 16 horas do dia 25 (vinte e cinco) de março de 
2021 na Casa dos Conselhos, mediante protocolo.
A relação defi nitiva de candidatos elegíveis será publicada 
em Edital no dia 30 (trinta) de março de 2021. 
     São José do Rio 
Preto, 2 março  de 2021. 
                                                                                               
   Clemilda Baesso Pulégio                                                            
Rafaela Nogueira Ferreira 
    Presidente do CMAS                                                                    
1ª  Secretária do CMAS

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRO-
DUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC
EMPENHO 3330/21
Notifi co o representante legal da contratada, para entrega-
rem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade dos itens mencionados nos 
empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo esta-
belecido implicará na aplicação das penalidades administrati-
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: CV TYRES EIRELI
EMPENHO 3283/21
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contrata-

da, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmen-
te, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 09/21
Contratada: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
Objeto: Aquisição de 7.000  frascos/ampolas (0,05ML) de 
Fentalina, para o enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente da dissemi-
nação do “CORONAVIRUS” no município. Fundamento: ART. 
24, IV DA LF 8666/93. SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO
1º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL
 PE 294/2020 - Ata/0900/20
CONTRATADA: INOVAMED HOSPITALAR
Retifi cação da razão social da empresa do Contrato supra-
mencionado – tendo em vista a alteração do mesmo - SMS.
EXTRATO
PORTARIA N.º 847, de 22 de novembro de 2018
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): APARECIDA SOLANGE CANAPI CARNEIRO
Resultado: aplicação do inciso I, do artigo 233, da Lei Com-
plementar nº 05/90 e o consequente arquivamento.
NILOR VIEIRA DE SOUZA
Advogado:– OAB/SP 54.328
JETER FERREIRA SOUZA
Advogado: - OAB/SP 254.311  
EXTRATO
PORTARIA N.º 949, de 18 de junho de 2020
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): ISLEIA GREISSE MARTINEZ RIGINO 
Resultado: aplicação do inciso I, do artigo 233, da Lei Com-
plementar nº 05/90 e o consequente arquivamento.
RAFAEL GARCIA CALIMAN
Advogado: - OAB/SP. 291.882
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação Nº 08/2021
Contrato: DIL/0005/21
CONTRATADA: Clean Medical Comércio de Equipamentos 
Hospitalares Ltda.
OBJETO: Prestação de serviços de locação de 20  bombas 
de infusão, tendo em conta a pandemia do CORONAVIRUS, 
a serem utilizados em unidade(s) de Saúde do Município. Va-
lor Total R$102.000,00 - SMS - Prazo de vigência: 180 dias.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 507/2020
ATA Nº 0182/21
CONTRATADA: MARCO ANTONIO SILVA NETO  
49710029878
OBJETO: Fornecimento de material de higiene e limpeza – 
Valor Unitário - Item 36 - R$4,50 - SMAS – Helena Cristina 
Rozales da Silva Marangoni - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 507/2020
ATA Nº 0183/21
CONTRATADA: FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE 
HIGIENE EIRELI EPP
OBJETO: Fornecimento de material de higiene e limpeza 
– Valores Unitários - Item 37 - R$47,00; Item 38 – R$7,58 - 
SMAS – Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - Prazo 
de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 523/2020
ATA Nº 0184/21
CONTRATADA: PRO REMEDIOS DISTR. DE PROD.FAR-
MACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender 
ações judiciais – Valores Unitários - Item 05 - R$6,43; Item 
13 – R$2,20; Item 14 – R$48,18; Item 15 – R$54,24- SMS - 
Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 532/2020
ATA Nº 0185/21
CONTRATADA: DENTAL PRIME – PROD. ODONTOLOGI-
COS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais odontológicos – Valo-
res Unitários - Item 02 - R$63,80; Item 03 – R$52,72; Item 
08 – R$66,47; Item 10 – R$2,97; Item 11 – R$59,90; Item 
12 – R$13,26; Item 13 – R$28,50; Item 17 – R$81,40; Item 
20 – R$68,50; Item 23 – R$13,20- SMS - Prazo de vigência: 
12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 513/2020
CONTRATO nº PRE/0024/21
CONTRATADA: WWS SERVICES PRESTADORA DE SER-
VIÇOS LTDA
OBJETO: Prestação de serviços de postos de trabalho ter-
ceirizados – SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo - Prazo 
de vigência: 12 meses. Valor Total: R$1.379.073,96
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 513/2020
CONTRATO nº PRE/0025/21
CONTRATADA: MASTERSERV SERVIÇOS AVANÇADOS 
EIRELI
OBJETO: Prestação de serviços de postos de trabalho ter-
ceirizados – SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo - Prazo 
de vigência: 12 meses. Valor Total: R$299.876,16
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2021
ATA Nº 0186/21
CONTRATADA: JOSE BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA
OBJETO: Fornecimento de água mineral – Valor Unitário - 
Item 01 - R$0,65- SMS - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 3144/2021
CONTRATO Nº: DPL/0009/21
CONTRATADA: ANTONIO CARLOS PEREIRA 06811630892
OBJETO: Prestação de serviços de coleta de gêneros ali-
mentícios – SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior - Prazo 
de vigência: 12 meses. Valor Total: R$16.740,00

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
034/2021– PROCESSO Nº 1355/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição de luvas para as 
unidades de saúde no combate ao COVID 19. Secretaria 
Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de 
retomada do pregão em epígrafe para o dia 05/03/2021 às 
08:30hs para continuidade dos trabalhos. Eloisa Sestini da 
Cunha Pinheiro - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
522/2020 – PROCESSO Nº 14.016/2020 
Objeto: Aquisição de aparelho de raio-x médico móvel para 
pronto atendimento do Santo Antônio. Secretaria Municipal 
de Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 05/03/2021 às 09:00hs para 
continuidade dos trabalhos. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro 
- Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 401/2020 – Processo 
13348/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on line com início dia 21/12/2020, sendo adjudi-
cados os itens as empresas declaradas vencedoras: HTM 
CONFECÇÕES EIRELI (item 8); LUMAR COM. DE PRODS 
FARMACEUTICOS LTDA ( item 12); MEDIMPORT COM. DE 
PRODS. EIRELI EPP ( item 11); NACIONAL COML HOS-
PITALAR S/A ( item 10) e TRIOMED COM. REPRESENTA-
ÇÕES E ASSIT. TECNICA DE PR ( itens 1, 6 e 7). Os itens 2, 
3, 4, 5 e 9 fracassados. Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras” – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A Borim- Secretário 
Municipal de Saúde.
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° 068/2021, PROCESSO 1705/2021, objetivando 
a aquisição de aparelho de laser terapia para o CER. Se-
cretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 17/03/2021, às 08:30h. e abertura a partir 
das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
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NICO n° 069/2021, PROCESSO 1706/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de materiais elétricos  para 
o atendimento das Unidades Escolares. Secretaria Municipal 
de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 18/03/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 444/2020 – Processo 
13.665/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on line com início dia 23/11/2020, sendo adjudica-
dos os itens as empresas declaradas vencedoras: CIRÚR-
GICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI (item 
10), MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI-
TALARES EIRELI EPP (itens 2 , 3 , 4 , 5 , 6) e NACIONAL 
COMERCIAL HOSPITALAR S A (item 12 , 13 , 14). Itens 01, 
07, 08, 09 e 11: Fracassados. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras” –Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 548/2020 – Processo 
14.138/2020
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
ÓRTESE E PRÓTESE E MEIOS AUXILIARES DE LOCO-
MOÇÃO. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Sessão 
pública realizada on line com início dia 28/01/2021, sendo 
adjudicados os itens as empresas declaradas vencedoras: 
LUIZ C. G. BIANCHI ORTOPEDIA  ( itens 12, 17, 18, 19, 
24, 25, 26, 28, 34, 35, 40, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52.  ) e 
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES EIRELI ( itens  2, 3, 4, 5, 
7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 
33, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 47, 54.). Os itens 1, 6, 8, 53 
e 55 fracassados. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras” – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A Borim- Secretário 
Municipal de Saúde.

AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 20/2021 – Processo n.º 
1178/2021
Objeto: Registro de Preços para para  aquisição de medica-
mentos para atender ações judiciais. Secretaria Municipal  
de Saúde. Sessão pública realizada on-line com inicio dia 
10/02/2021, sendo adjudicado os itens às empresas de-
claradas vencedoras:  CM HOSPITALAR S.A. (itens: 6, 7); 
INTERLAB – FARMACEUTICA LTDA (itens: 3, 4, 10); PART-
NER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE-
LI (item 8)O item 1 foi declarado FRACASSADO e os itens: 
2, 5, 9, 11 e 12 foram DESERTOS. Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras – Adriana Tápparo -  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim -Se-
cretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 40/2021 – Processo n.º 
1396/2021
Objeto: Contratação de serviço para locação de equipamen-
to (analisador de gases e ph sanguíneo) para a Upa Jaguare 
e Ubs Fraternidade no combate ao Covid-19. Secretaria 
Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on line no dia  
24/02/2021, sendo adjudicado o item à empresa vencedora: 
GASOMEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO 
ELETRONICOS LTDA. (item 1). Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras – Adriana Tápparo -  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim -Se-
cretário Municipal de Saúde.
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° 073/2021, PROCESSO 1742/2021, objetivando a 
aquisição de bicicletas destinadas a Polícia Militar. Secre-
taria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 17/03/2021, às 
14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras

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 847, de 22 de novembro de 2018
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): APARECIDA SOLANGE CANAPI CARNEIRO
Resultado: aplicação do inciso I, do artigo 233, da Lei Com-
plementar nº 05/90 e o consequente arquivamento.
NILOR VIEIRA DE SOUZA
Advogado:– OAB/SP 54.328
JETER FERREIRA SOUZA
Advogado: - OAB/SP 254.311  
PORTARIA N.º 889, de 13 de setembro de 2019
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): ERIC SANDER DO CARMO
Resultado: aplicação do inciso I, do artigo 233, da Lei Com-
plementar nº 05/90 e o consequente arquivamento.
PORTARIA N.º 949, de 18 de junho de 2020
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): ISLEIA GREISSE MARTINEZ RIGINO 
Resultado: aplicação do inciso I, do artigo 233, da Lei Com-
plementar nº 05/90 e o consequente arquivamento.
RAFAEL GARCIA CALIMAN
Advogado: - OAB/SP. 291.882
ADILSON VEDRONI
   Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

 A Comissão Gestora do processo de renovação e 
substituição de membros do Conselho Municipal de Educa-
ção, Conselho Municipal do FUNDEB, Conselho de Alimen-
tação Escolar e Conselho Municipal do Programa Bolsa 
Escola (Portaria SME nº 272/2020), em atendimento à Lei 
Federal nº14.113, de 25 de dezembro de 2020, instituição 
de novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Contro-
le Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profi ssionais da Edu-
cação – Conselho FUNDEB para a gestão 2021-2022 (§ 2º 
do artigo 42 “No caso dos conselhos municipais, o primeiro 
mandato dos conselheiros extinguir-se-á em 31 de dezem-
bro de 2022”), solicita às representações indicadas abaixo 
que encaminhem os nomes dos interessados em integrar 
este Colegiado, tendo como base o inciso IV do artigo 34 da 
referida lei.
I - 2 (dois) representantes do Poder Executivo municipal, dos 
quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educa-
ção.
II - 1 (um) representante dos professores da educação bási-
ca pública municipal;
III - 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas 
públicas municipais;
IV- 1 (um) representante dos servidores técnico-administrati-
vos das escolas básicas públicas municipais;
V- 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação 
básica pública municipal;
VI - 2 (dois) representantes dos estudantes da educação 
básica pública.
VII - 1 (um) representante do Conselho Municipal de Educa-
ção;
VIII – 1 (um) representante do Conselho Tutelar;
IX - 2 (dois) representantes de organizações da sociedade 
civil.
Cada membro titular terá 01 (um) suplente da mesma cate-
goria.
Os membros do conselho, observados os impedimentos 
abaixo dispostos, serão indicados até 20 (vinte) dias antes 
do término do mandato dos conselheiros anteriores, seguin-
do os trâmites previstos no artigo 34 da Lei nº 14.113/2020, 
da seguinte forma:
I - nos casos das representações dos órgãos municipais e 
das entidades de classes organizadas, pelos seus dirigentes;
II - nos casos dos representantes dos diretores, pais de alu-
nos e estudantes, em processo eletivo organizado para esse 
fi m, pelos respectivos pares;
III - nos casos de representantes de professores e servido-
res, pelas entidades sindicais da respectiva categoria;
IV - nos casos de organizações da sociedade civil, em 
processo eletivo dotado de ampla publicidade, vedada a 
participação de entidades que fi gurem como benefi ciárias de 
recursos fi scalizados pelo conselho ou como contratadas da 
Administração da localidade a título oneroso.
Os conselheiros de que trata este artigo, deverão guardar 
vínculo formal com os segmentos que representam, devendo 
esta condição constituir-se com pré-requisito à participação 
no processo eletivo dos membros.
As organizações da sociedade civil a que se refere este 
artigo:
I - são pessoas jurídicas de direito privado sem fi ns lucrati-
vos, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014;
II - desenvolvem atividades direcionadas à localidade do 
respectivo conselho;
III - devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 
(um) ano contado da data de publicação do edital;
IV - desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao 
controle social dos gastos públicos;
V - não fi guram como benefi ciárias de recursos fi scalizados 
pelo conselho ou como contratadas da Administração da 
localidade a título oneroso.
São impedidos de integrar os conselhos a que se refere o 
caput deste artigo:
I - titulares dos cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito e de 
Secretário Municipal, bem como seus cônjuges e parentes 
consanguíneos ou afi ns, até o terceiro grau;
II - tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de as-
sessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à 
administração ou ao controle interno dos recursos do Fundo, 
bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afi ns, até o 
terceiro grau, desses profi ssionais;
III - estudantes que não sejam emancipados;
IV - pais de alunos ou representantes da sociedade civil que:
a)  exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação 
e exoneração no âmbito dos órgãos do respectivo Poder 
Executivo gestor dos recursos; ou
b)  prestem serviços terceirizados, no âmbito dos Poderes 
Executivos em que atuam os respectivos conselhos.

 O Conselho Municipal de Acompanhamento e Con-
trole Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profi ssionais da 
Educação – Conselho FUNDEB tem como atribuições, con-
forme artigo 33 da Lei Federal nº14.113, de 25 de dezembro 
de 2020:
“Art. 33.  O acompanhamento e o controle social sobre a 
distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos dos 
Fundos serão exercidos, perante os respectivos governos, 
no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, por conselhos instituídos especifi camente para 
esse fi m.
§ 1º Os conselhos de âmbito estadual, distrital e municipal 
poderão, sempre que julgarem conveniente:
I - apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de 
controle interno e externo manifestação formal acerca dos 
registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do 
Fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio 
da internet;
II - convocar, por decisão da maioria de seus membros, o 
Secretário de Educação competente ou servidor equivalente 
para prestar esclarecimentos acerca do fl uxo de recursos e 
da execução das despesas do Fundo, devendo a autoridade 
convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 (trinta) 
dias;
III - requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, os 
quais serão imediatamente concedidos, devendo a resposta 
ocorrer em prazo não superior a 20 (vinte) dias, referentes a:
a)  licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e 
de serviços custeados com recursos do Fundo;
b)  folhas de pagamento dos profi ssionais da educação, as 
quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na 
educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou 

tipo de estabelecimento a que estejam vinculados;
c)  convênios com as instituições a que se refere o art. 7º 
desta Lei;
d)  outras informações necessárias ao desempenho de suas 
funções;
IV - realizar visitas para verifi car, in loco, entre outras ques-
tões pertinentes:
a) o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados 
nas instituições escolares com recursos do Fundo;
b)  a adequação do serviço de transporte escolar;
c)  a utilização em benefício do sistema de ensino de bens 
adquiridos com recursos do Fundo para esse fi m.
§ 2º  Aos conselhos incumbe, ainda:
I - elaborar parecer das prestações de contas a que se refe-
re o parágrafo único do art. 31 desta Lei;
II - supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da 
proposta orçamentária anual, no âmbito de suas respecti-
vas esferas governamentais de atuação, com o objetivo de 
concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encami-
nhamento dos dados estatísticos e fi nanceiros que alicerçam 
a operacionalização dos Fundos;
III - acompanhar a aplicação dos recursos federais transfe-
ridos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte 
do Escolar (PNATE) e do Programa de Apoio aos Siste-
mas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e 
Adultos (PEJA) e, ainda, receber e analisar as prestações de 
contas referentes a esses programas, com a formulação de 
pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos 
e o encaminhamento deles ao FNDE.
§ 3º  Os conselhos atuarão com autonomia, sem vinculação 
ou subordinação institucional ao Poder Executivo local e 
serão renovados periodicamente ao fi nal de cada mandato 
dos seus membros.
§ 4º  Os conselhos não contarão com estrutura administra-
tiva própria, e incumbirá à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios garantir infraestrutura e condições 
materiais adequadas à execução plena das competências 
dos conselhos e oferecer ao Ministério da Educação os 
dados cadastrais relativos à criação e à composição dos 
respectivos conselhos.” 

 Período das inscrições: de 05/03 a 12/03/2021.
 Local para encaminhamento: Setor de Protocolo da 
Secretaria Municipal da Educação.
São José do Rio Preto, 03 de março de 2021.
Maria das Graça do Carmo Bertasso
Presidente da Comissão

 

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

 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
04 de março de 2021

 

RI
SC

O
 

ES
SE

N
CI

A
LI

D
A

D
E

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 as 22h00min, 
limitado a 40% da capacidade.

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE 
PRODUÇÃO PRÓPRIA
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS E SUPERMERCADOS
 PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
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Permissão de atendimento ao público sem consumo de alimentos no 
local (apenas retirada) das 6h00min as 18h00min.
Após as 18h00min, funcionamento permitido apenas para atividades 
internas e entrega em domicílio.
HOTÉIS E SIMILARES - Restaurantes e área de consumação
RESTAURANTES E SIMILARES
LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO
CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS
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Permissão de atendimento ao público das 8h00min às 20h00min, 
limitado a 40% da capacidade.

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS

5620-1/03

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

4721-1/02 

47.11-3

1091-1/02

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

55.1
5611-2/01
5611-2/03

56.12-1

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

55.1 (01)
55.9

49.24-8

86
75

49.21-3 

49.22-1 

49.23-0

94.91-0

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

51
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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
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

45.4
46.2
46.3

46.44-3 

46.45-1

46.46-0 

F
41
42
43

45.2
45.3

46.9

47.12-1

46.5

46.6

46.7

46.8

4721-1/03
47.22-9

CÓDIGO
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CONCLA

A
B
C
D
E

47.24-5

47.52-1

4761-0/02 

47.72-5

4729-6/99

47.4

47.51-2 
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Permissão de atendimento ao público das 6h00min às 18h00min, 
limitado a 40% da capacidade.

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
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

71.2

59.11-1 

59.12-0

59.13-8
60
61
62

52
53

5620-1/01

5620-1/04

58

72
77.1
78
80

81.1

63
64
65

66

69.12-5

81.2
82.2

82.92-0 
8299-7/01
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CONCLA

49.3
49.4

4789-0/04

4789-0/05
49.1

4929-9/01

4929-9/02

47.73-3
47.74-1 
47.84-9
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Permissão de atendimento ao público das 6h00min às 18h00min, 
limitado a 40% da capacidade.

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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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

85.4

47.55-5
47.56-3

47.57-1

4713-0/05
4721-1/04 

47.23-7
4729-6/01
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46.43-5
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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 VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
COMÉRCIO VAREJISTA DE JÓIAS E RELÓGIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS USADOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMAS E MUNIÇÕES
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL
ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, INTERMUNICIPAL, 
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE
TRENS TURÍSTICOS, TELEFÉRICOS E SIMILARES
ATIVIDADES DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA
ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA
ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS
ATIVIDADES JURÍDICAS, EXCETO CARTÓRIOS
ATIVIDADES DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA
ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS
PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO
DESIGN E DECORAÇÃO DE INTERIORES
ATIVIDADES FOTOGRÁFICAS E SIMILARES
ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE
ALUGUEL DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR
GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS
AGÊNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES TURÍSTICOS E SERVIÇOS DE RESERVAS
ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

74.2

74.9

77.2
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79
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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.
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, EXCETO CULTURAIS E ESPORTIVOS
ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS
SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECÇÃO
LEILOEIROS INDEPENDENTES
SALAS DE ACESSO À INTERNET
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO E TECNOLÓGICO
ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO
ENSINO DE ESPORTES
ENSINO DE ARTE E CULTURA
ENSINO DE IDIOMAS
ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS
ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL
ATIVIDADES 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

9609-2/08

94.92-8
94.93-6
94.99-5

9609-2/02
9609-2/04
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94.3

82.3
82.91-1

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

8299-7/99

85.4
85.5

85.91-1

82.1

93
9609-2/99

96.02-5/01
96.02-5/02

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

CÓDIGO
IBGE

CONCLA
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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

RI
SC

O
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N
CI
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AD
E

Aulas e atividades presenciais suspensas

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

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

85.3

85.1
85.2

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

85.3

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DECRETO Nº 18.846
DE 3 DE MARÇO DE 2021.

Declara de utilidade pública parte do imóvel de proprieda-
de de Patrícia Corte Dias e Outros, objeto da matrícula nº 
105.577 do 1º O.R.I.
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 Fica declarada de utilidade pública, a fi m de ser 
adquirida mediante desapropriação amigável ou judicial, 
a área constituída de parte do imóvel de propriedade de 
Patrícia Corte Dias e Outros, objeto da matrícula nº 105.577 
do 1º O.R.I., necessária a execução da avenida de contorno, 
conforme abaixo descrita:
“Inicia-se no marco (X1); localizado na divisa da Avenida 01 
do Residencial Santa Ana e a Área 1; daí segue confrontan-
do com a Avenida 01 do Residencial Santa Ana, no rumo 
34º25’39” SW, na distância de 67,50 metros até atingir o 
marco (18); daí segue no rumo 29º35’00” SW, na distância 
de 52,40 metros até atingir o marco (19); localizado na divisa 
da propriedade de Jayme Kawas; daí segue confrontando 
com a propriedade de Jayme Kawas, no rumo 38º39’15”NW, 
na distância de 22,73 metros metros até atingir o marco 
(X7); localizado na divisa da Área 1 e a propriedade de Jay-
me Kawas; daí segue confrontando com a propriedade de 
Área 1, no rumo 37º44’39” NE, na distância de 10,53 metros 
até atingir o marco (X6); daí segue no rumo 40º50’42” NE, 
na distância de 10,45 metros até atingir o marco (X5); daí 
segue em curva à esquerda com raio de 22,05 metros e 
desenvolvimento de 22,12 metros até atingir o marco (X4); 
daí segue em curva à direita com raio de 36,59 metros e de-
senvolvimento de 80,75 metros até atingir o marco (X3); daí 
segue com rumo 72º16’14”SE e distância de 6,81 metros até 
atingir o marco (X2); daí segue em curva à esquerda com 
raio de 27,30 metros e desenvolvimento de 11,39 metros até 
atingir o marco (X1), onde teve início, encerrando uma área 
de 3.020,06 metros quadrados, ou 0,302006 hectares”
Parágrafo único. A presente desapropriação é declarada de 
natureza urgente, para os efeitos do artigo 15 do Decreto-Lei 
nº 3.365, de 21 de junho de 1.941.
Art. 2º A desapropriação será por via amigável desde que os 
proprietários satisfaçam os seguintes requisitos:
a) Concordem com o preço do laudo de Avaliação;
b) Ofereçam títulos de domínio com fi liação quinzenária e 
certidão negativa de débitos.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução do presen-
te Decreto correrão por conta de verbas próprias do orça-
mento.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 3 de março de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
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.
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SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE DESPACHO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATO 26/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 37/2020 – 
PROCESSO 53/2020
Contratada: AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO 
LTDA.
Objeto: Reajuste de preços referente à contratação de 
posto para fornecimento de combustíveis líquidos (gasolina 
comum ou aditivada e etanol) por um período de 12 meses 
para abastecimento dos veículos da frota do SeMAE.
Data da assinatura: 25.02.2021. Valor do acréscimo: R$ 
20.936,75. Valor total: R$ 489.476,61.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
06/2021 – PROCESSO SICOM 325/2021
Objeto: Aquisição de cabos elétricos para reposição no 
almoxarifado do SeMAE.
Fica designado o dia 04.03.2021, às 14:00h, para a reto-
mada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a 
continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 03.03.2021 – Alan Sinibaldi Corna-
chioni – Pregoeiro - SeMAE. 
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE 
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 39/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
55/2020
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de lonas 
impermeáveis.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020
Contratada: GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRA-
GENS E FERRAMENTAS LTDA – EPP. Ordem de Forne-
cimento nº 25/2021 recebida em 01.03.2021. Valor de R$ 
9.384,00.
Prazo de entrega: 30 dias. Itens: 01, 02, 03, 04, 05 e 06.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
11/2021 – PROCESSO SICOM 335/2021
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 
de controle, operação, e fi scalização de portarias e edifícios, 
nas unidades do SeMAE, localizados na cidade de São José 
do Rio Preto.
Fica designado o dia 08.03.2021, às 09:00h, para a reto-
mada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a 
continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 03.03.2021 – Alan Sinibaldi Corna-
chioni – Pregoeiro - SeMAE. 
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO E 
ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – TO-
MADA DE PREÇOS 08/2020 – PROC. nº 69/2020
Objeto: Elaboração de anteprojeto e projeto executivo da re-
cuperação estrutural e hidráulica do reator UASB 1 e projeto 
básico dos reatores UASB 1 e 2.
As empresas MIGLIORE & PASTORE ENGENHARIA LTDA 
e STENGPRO PROJETOS ESTRUTURAIS S/S entrega-
ram 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 técnicas. 
S. J. do Rio Preto, 03.03.2021 – Sonia Maria Franco da Silva 
Gomes – Presidente da C.L.
EXTRATO DO 10º TERMO ADITIVO
CONTRATO 42/2016 – PREGÃO PRESENCIAL 03/2016 – 
PROCESSO 96/2016
Contratada: SOCIEDADE CIVIL DE SANEAMENTO LTDA.
Objeto: Readequação quantitativa e qualitativa com redu-
ção de valor à contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de atendimento em campo: de leitura 
de hidrômetro através de dispositivo móvel com emissão e 
entrega simultânea de conta, leitura de hidrômetro através 
de dispositivo móvel sem emissão e entrega de conta, leitura 
de hidrômetro através de dispositivo móvel com tecnologia 
de transmissão de dados(telemetria), emissão e entrega 
de comunicados e notifi cações, orientação, informação, 
ao usuário/cliente; vistorias prediais: atualização cadastral 
(socioeconômica), atualização cadastral (verifi cação de titu-
laridade), verifi cação de caixa de proteção(CPH), caixa de 
inspeção(CI), caixa de gordura(CG) e lançamento de águas 
pluviais, verifi cação de consumo e leitura, critica de leitura, 
verifi cação de ligação suprimida e confi rmação de vazamen-
to; vistorias técnicas:  técnica para descrição de pontos de 
ligação de esgoto, técnica de aferição de hidrômetros com 
verifi cação metrológica, técnica para verifi cação do funciona-
mento do hidrômetro com ou sem substituição, técnica para 
orçamento de serviço, técnica de levantamento de perfi l de 
consumo conforme NTS 181/2011 SABSEP, técnica para 
dimensionamento de hidrômetro com uso de datta-logger e 
técnica para detecção de indício de vazamento e vistorias 
emergenciais. Prestação de serviços de atendimento nos 
postos presenciais: via telefone, multimeios, móvel e comu-
nitário. Todos os serviços aqui descritos, com fornecimento 
de equipamento técnico, material e mão de obra, atenderão 
o município de São José do Rio Preto e os Distritos de Ta-
lhados e Engenheiro Schimidt. 
Valor Total: R$11.162.260,13 – Valor do Decréscimo: 
R$21.211,64 Assinatura: 03.03.2021.
S. J. Rio Preto, 03.03.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 
50/2020 – TOMADA DE PREÇOS nº 07/2020 – PROCESSO 
nº 66/2020. 
Contratada: HIDRO OESTE PERFURAÇÕES DE POÇOS 
ARTESIANOS LTDA EPP.
Objeto: Prorrogação do prazo de execução a perfuração e 
instalação completa de 2 (dois) poços tubulares profundos 
nos bairros São Deocleciano e CAIC, no município de São 
José do Rio Preto - SP.
Prazo: 60 dias. Assinatura: 26.02.2021.
S.J. Rio Preto, 03.03.2021 – Nicanor Batista Junior - Supe-
rintendente
EXTRATO DE PORTARIA N.º 027 de 02/03/2021. Designa-
ção de servidor para exercer a função de fi scal dos contratos 
decorrentes da Chamada Pública n. 01/2020 – Processo n. 
64/2020. RESOLVE: Art. 1º - DESIGNAR a servidora LEDA 
JORDÃO DE PAULA NARUMIYA, matrícula n. 1017, ocu-
pante do Agente Administrativo, lotada na Gerência Adminis-
trativo-Financeira, para exercer a função de SUPLENTE DE 
FISCAL DOS CONTRATOS objetos do procedimento supra. 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção.
S. J. Rio Preto 03.03.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ACEITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

REFERÊNCIA: Processo Adm. nº 005/2020/SEMAS – Cha-
mamento Público nº 03/2020/SEMAS.
INTERESSADO: Associação Lar São Francisco de Assis na 
Providência de Deus.  
CNPJ/MF: 53.221.255/0062-62
Endereço: Avenida Benedito Rodrigues Lisboa, 400 – Bair-
ro São Francisco - Município de São José do Rio Preto/SP. 
CEP. 15.086-000
A Comissão de Seleção do Chamamento Público, no uso de 
suas atribuições legais, e cumprindo ao disposto no Decreto 
nº 17.708 de 07 de fevereiro de 2017 e alterações, constituí-
da pelos membros: Luzia Aparecida Cantos Cintra, Maria So-
nia dos Santos Miele, Maria Inês Gonçalves Pena e Vanessa 
Gimenez Ferreira, considerando o cumprimento dos requi-
sitos e formalidades do Chamamento Público nº 003/2020/
SEMAS, para execução do Serviço de Acolhimento Institu-
cional – Abrigo para população adulta e famílias em situação 
de rua que tem por objetivo principal atender os usuários de 
forma qualifi cada e personalizada de modo a promover a 
construção conjunta com o usuário do seu processo de saída 
das ruas, com dignidade e respeito a sua vontade e nível de 
autonomia, dentre outras, tendo em vista a classifi cação da 
Organização e que não houve impugnação, torna público a 
ACEITAÇÃO da documentação de habilitação apresentada 
pela Organização acima referida, tendo em vista que cumpri-
ram o disposto no item 10.2 do Edital, bem como, o art. 33 
do citado Decreto. 

São José do Rio Preto, 03 de março de 2021
___________________________________________
LUZIA APARECIDA ALVES CANTOS CINTRA
 Comissão de Seleção
__________________________________
MARIA INÊS GONÇALVES PENA
 Comissão de Seleção 
__________________________________
MARIA SÔNIA DOS SANTOS MIELE
 Comissão de Seleção
_______________________________
VANESSA GIMENEZ FERREIRA
 Comissão de Seleção

EXTRATO: TERMO DE CESSÃO DE BEM MÓVEL A TÍTU-
LO GRATUITO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO, POR INTERMÉDIO DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E A ASSOCIA-
ÇÃO FILANTRÓPICA MAMÃE IDALINA – (AMAI – TEIA)
OBJETO: TERMO DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS, CONS-
TITUÍDO DE 05 TELEVISOR LED 43”-SAMSUNG (PATRI-
MÔNIOS: 254165, 254166, 254167, 254168 e 254169); 05 
LAVADORAS DE ROUPAS - CONSUL (PATRIMÔNIOS: 
254242, 254243, 254244, 254245 e 254246) e 05 FOGÃO 
INDUSTRIAL DE 04 BOCAS - METALNOX (PATRIMÔNIOS: 
254151, 254152, 254153, 254154 e 254155);. PARA SEU 
USO EXCLUSIVO, VEDADO A POSSIBILIDADE DE EM-
PRÉSTIMO, LOCAÇÃO, OU NOVA CESSÃO, MESMO QUE 
A TÍTULO GRATUITO, SOB PENA DE REVOGAÇÃO.
PRAZO: A PRESENTE CESSÃO VIGORARÁ PELO PRAZO 
DA VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2019 
E EVENTUAIS PRORROGAÇÕES, SENDO QUE O CE-
DENTE PODERÁ, A QUALQUER TEMPO, REQUERER A 
DEVOLUÇÃO DO BEM CEDIDO.
BASE LEGAL: ART. 112 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍ-
PIO.
DATA DA ASSINATURA:  03 DE MARÇO DE 2021.

 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRORROGAÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
PARA ESTAGIÁRIOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – EDITAL 
SME Nº 001/2020
A Secretaria Municipal de Educação de São José do Rio 
Preto, estado de São Paulo, por sua Secretária Municipal, 
Fabiana Zanquetta de Azevedo, no uso de suas atribuições 
legais, decide PRORROGAR o prazo de validade do Pro-
cesso Seletivo Simplifi cado para Estagiários – EDUCAÇÃO 
BÁSICA II – Edital SME nº 001/2020, pelo período de 01 
(um) ano.
São José do Rio Preto, 01 de março de 2021.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRORROGAÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
PARA ESTAGIÁRIOS DE PEDAGOGIA – EDITAL SME Nº 
002/2020
A Secretaria Municipal de Educação de São José do Rio 
Preto, estado de São Paulo, por sua Secretária Municipal, 
Fabiana Zanquetta de Azevedo, no uso de suas atribuições 
legais, decide PRORROGAR o prazo de validade do Proces-
so Seletivo Simplifi cado para Estagiários – PEDAGOGIA – 
Edital SME nº 002/2020, pelo período de 01 (um) ano.
São José do Rio Preto, 01 de março de 2021.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Educação

Extrato de portaria n°004/2017 GCM de 11 de fevereiro 
de 2021 ref. ao Processo Administrativo Disciplinar nº 
004/2017 onde aplicou-se a penalidade de 2 dias de suspen-
são ao Guarda Civil Municipal: ROMULO CESAR TONETI 
DE CARVALHO que nos moldes do art. 68 da Lei  Comple-
mentar 331 de 30 de dezembro de 2010 apresentou Recurso 
Administrativo Tempestivo, que foi encaminhado à autorida-
de competente, o Prefeito Edinho Araújo que: proferiu sua 
decisão dando PROVIMENTO ao recurso, decidiu-se pelo 
ARQUIVAMENTO deste processo, revogando a pena de sus-
pensão e destituindo os efeitos da publicação supracitada, 
com base no art. 233, I, da Lei Complementar 05 de 28 de 
dezembro de 1990. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂN-
SITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/
GCM

 

 

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 
 

 

Editais de
PROCLAMAS

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. JOÃO VÍTOR BARBOSA SOLIDÉRA e LAURA 
LAÍS GARCIA LEAL AMARAL, sendo ELE fi lho de JOÃO 
BATISTA SOLIDÉRA e de ALEXANDRINA BARBOSA SOLI-
DÉRA e ELA fi lha de EDSON AMARAL e de MARLI GARCIA 
LEAL;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 03/03/2021.
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Editais de
CONVOCAÇÃO

DECLARAÇÕES

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EMPRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO
PROCESSO Nº 06/2021
ADITIVO CONTRATUAL Nº 04/2021
TERCEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2018
CONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 
ESCOLA - CIEE
Objeto: Prorrogação por 12 (doze) meses do prazo de vigên-
cia e reajuste do valor do Contrato nº 01/2018. Vigência: 01 
de março de 2021 a 01 de março de 2022. Data da Assina-
tura: 22 de fevereiro de 2021. Valor Global: R$ 12.213,48 
(doze mil, duzentos e treze reais e quarenta e oito centavos). 
Recursos Orçamentários: 3390.39 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica.
Base Legal: Artigo 57, II, da Lei Federal n. 8.666/93. São 
José do Rio Preto, 03 de março 2021. Ver. PEDRO ROBER-
TO GOMES Presidente da Câmara Municipal.

 
 
 
 
 

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
 
 
 

EXTRATO DO ADITIVO 
 

(Pregão Eletrônico 003/2020) 
 
 
1° TERMO ADITIVO N° 007/2021 
CONTRATO ORIGINÁRIO Nº: 006/2020 
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
CONTRATADA: INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMAS E 
INFORMÁTICA LTDA. 
OBJETO: serviço contínuo e ininterrupto contido no objeto 
contratual. Os itens que farão parte da prorrogação serão os 
seguintes: 
 
Subite
m 

Descrição Unidade Qtd. 

3 Serviço de suporte técnico e 
atualização de software para o 
Subitem 1, por unidade de 
licença adquirida. 

Período 12 
meses 

05 

4 Serviço de suporte técnico e 
atualização de software para o 
Subitem 2, por unidade de 
licença adquirida.  
 

Período 12 
meses 

30 

 
VALOR: R$ 35.020,00 (trinta e cinco mil e vinte reais) 
VIGÊNCIA: 02 de março de 2021 a 01 de março de 2022 
DATA DO CONTRATO: 01 de março de 2021 
São José do Rio Preto/SP, 03 de março de 2021. Angelo 
Bevilacqua Neto – Diretor-Presidente. 

 

 

 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 
ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA  DIGITAL  A SE 
REALIZAR EM 21 DE MARÇO DE 
2021 DA COORPTRANS 
COOPERATIVA RIO PRETENSE 
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
DE CARGAS E PASSAGEIROS 
CNPJ 09.510.802/0001/16 
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
                            O Diretor Presidente da COORPTRANS 

COOPERATIVA RIO PRETENSE DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS CNPJ 
09.510.802/0001/16, com sede na Rua Euclides de Lima nº 351 
– Bairro Romano Calil  cidade de São José do Rio Preto/SP, em 
cumprimento às disposições legais e estatutárias, Lei nº 
5.764/1971 e art. 18 do Estatuto Social, convoca os associados 
para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA  
DIGITAL, a realizar-se no dia 21 de MARÇO de 2021, através da 
plataforma digital ZOOM no endereço de reunião ID 802 492 
7025, em primeira convocação às 08:00 horas, com a presença 
de 2/3 (dois terços) dos associados, em segunda  convocação 
às 09:00 horas, com a presença de metade mais um dos 
associados, em terceira convocação às 10:00 horas, com a 
presença de, no mínimo, 10 (dez) associados. Serão 
deliberados os assuntos da Assembleia Geral Ordinária, para 
tratarem da seguinte ordem do dia: 1) Prestação de contas do 
órgão de administração; 2) Destinação das sobras apuradas 
ou rateio das perdas; 3) eleição de membros do conselho 
fiscal. Para efeitos legais e estatutários, declara-se que o 
número de associados da cooperativa, em 31/12/2020, é 471 
(quatrocentos e setenta e um). Para participar da Assembleia 
Geral Digital o associado deve baixar o aplicativo ZOOM  
disponível em todas as plataformas (mobile e PC), abrir o 

C        RPTRANS
COOPERATIVA RIO PRETENSE DE SERVIÇOS DE 

TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS

 

aplicativo, selecionar a opção “INGRESSAR EM UMA 
REUNIÃO”,  inserir o ID da reunião, no próximo campo inserir 
o nome completo do associado e em seguida selecionar a 
opção “INGRESSAR” e  aguardar o aceite do anfitrião, ficando 
estabelecido para  suporte e esclarecimentos sobre acesso à 
reunião fone: 17-99164-9108. 

 
 

São José do Rio Preto/SP   03 de  Março de 2021 
 
 
 
 
 
 

ELIAS GOMES ASSÊNCIO 
Diretor Presidente 
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EDITAL

Por intermédio do presente EDITAL, a empresa FANATA 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com sede 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Padre 
João Manoel, 222, bairro: Cerqueira César, CEP: 01411-000, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.986.241/0001-87, neste ato 
devidamente representada por seu administrador legalmente 
constituído LUIZ CARLOS TARRAF, brasileiro, administrador 
de empresas, portador do RG sob o n.º 6.361.345-1/SSP-SP, 
e do CPF n.º 033.115.838-84, vem, através da presente e 
nos termos da Cláusula Décima Primeira do Contrato Social 
Consolidado, CONVOCAR tempestivamente as empresas 
quotistas abaixo qualifi cadas, da REUNIÃO ÚNICA DE SÓ-
CIOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APURAÇÃO DOS 
RESULTADOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO DE 2.020, a ser 
realizada em data de 05.abril.2.021, às 10hs, na modalidade 
virtual, em conformidade com a Lei n. 14.030/20 e Instrução 
Normativa DREI n. 79/20, cujo link será enviado em convo-
cação individual para cada empresa quotista.

A disponibilização dos Demonstrativos Contábeis (Balanço, 
Balancete e DRE) para os sócios foram realizadas na data 
desta publicação, em consonância com os artigos 1.020 
e 1.078, § 1º, do Código Civil,  através de link enviado por 
e-mail e disponibilização de Pen-Drive, em vista da restri-
ções impostas pelo Covid-19.

T2 ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA
DUCA32 ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA
JET ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA COMPARECIMENTO

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOS-
PITALIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO 
- SETH, inscrito no CNPJ/MF 51.859.429/0001-70, com 
sede a Rua Conselheiro Saraiva, n.º 317 - Vila Ercília, bairro 
da cidade de São Jose do Rio Preto/SP - CEP. 15013-090, 
neste ato representado pelo seu Diretor Presidente SERGIO 
DA SILVA PARANHOS, brasileiro, casado, residente nesta 
cidade, vem, por intermédio deste Edital para promover a 
convocação do trabalhador Francisco dos Reis Castro, CPF: 
025.910.778-60 para comparecer o mais breve possível 
na sede deste sindicato no endereço acima informado em 
seu horário de funcionamento, ou seja, de segunda à sexta 
feira, das 08h:00min às 11h:00min no período matutino e 
das 13h:00min às 18h:00min no período vespertino, para 
tratar de assunto referente a Ação Coletiva de nº 0011015-
48.2015.5.15.0017 em trâmite perante a Justiça do Trabalho 
desta comarca de São José do Rio Preto, SP.

São José do Rio Preto, SP, 01 de março de 2021

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOS-
PITALIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO 
– SETH
SERGIO DA SILVA PARANHOS – Presidente

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Portaria n. º 2.996, de 03 de março de 2021.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Municí-
pio de Cedral, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções legais, 
RESOLVE: 
Artigo 1.º - Em atendimento ao requerimento protocolado 
sob o n.º 675/2021, fi ca dispensado das funções de EXECU-
TOR DE SERVIÇOS GERAIS, a partir desta data, o Sr. DE-
VAIR TONETTI, portador do RG n.º 10.489.519-6 e inscrito 
no CPF sob o n.º 928.443.088-72. 
Artigo 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário, em es-
pecial a Portaria n.º 2.002, de 12 de abril de 2011.
Prefeitura Municipal de Cedral, 03 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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam convocados os candidatos abaixo relacionados, aprovados em Processo Seletivo 
01/2021 para comparecerem no dia 08 de Março de 2021, às 08:00 horas  na EMEF “Profª. 
Lucia Novais Brandão”, localizada na Rua Felício Bottino, 529 - Centro em Cedral/SP, a fim de 
manifestar interesse no preenchimento de 01 (uma) vaga de Professor de Educação Básica II – 
História, a ser contratado por prazo determinado, sob o regime da C.L.T. No ato da 
manifestação o candidato deverá entregar documento legal que o habilite para o 
desenvolvimento da referida função, bem como preencher de próprio punho requerimento de 
acúmulo de emprego, nos termos dos incisos XVI e XVII, do art. 37 da Constituição Federal. O 
não comparecimento implica na desistência do mesmo. 

 

Classificação Nome RG Total 
01 Evandro Donizete Zafalon 28.786.861-8 70,000 
02 Willian Araújo de Menezes 42.158.805-6 63,949 
03 Fernando Pereira dos Santos 42.599.251-2 63,000 
04 Fernando Wilson Faria 46.310.896-6 61,317 
05 Marcio Gustavo Barboza Ferraz 32.414.895-1 34,607 
Nesta oportunidade o candidato deverá comparecer munido das cópias dos seguintes 
documentos: 

 Cédula de Identidade- RG; 

 Cadastro de pessoa física do Ministério da Fazenda- CPF/MF; 

 Título de Eleitor e prova de quitação das suas obrigações com a Justiça Eleitoral; 

 Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 Certidão de Nascimentos dos filhos; 

 Declaração de não cumulatividade de cargos públicos, observando o art. 37,X, da CF; 

 Cópia do PIS/PASEP; 

 Certidão de Distribuições Criminais; 

 Comprovante de residência; 

 Documentos de habilitação Específica para o exercício do Cargo, Certificado de 
Escolaridade; 

 Uma foto ¾; 

 Comprovante de abertura ou cartão de conta bancária no Banco Santander. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 04 de Março de 2021. 90° Ano de Emancipação Político-
Administrativa. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito 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 
manifestar interesse na Contratação, para atender neces-
sidades do município, pelo regime da C.L.T. (Consolidação 
das Leis do Trabalho), munidos de cópias e originais dos se-
guintes 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: 1379527
Candidato (a): RENAN ARAUJO BUZETTI
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA 
II
Classifi cação: 15°

Nº de Inscrição: 1385111
Candidato (a): CAROLINE LONGO ROMANO
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA 
II
Classifi cação: 16°

   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, 03 de Março de 2021.

 CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MA-
TOS  
Prefeita Municipal


