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PANDEMIA FECHA RIO PRETO
LOCKDOWN ATÉ DOMINGO

Policial Militar 
tem casa 

invadida e ladrão 
leva dinheiro e 

munições

Apas descarta falta de produtos 
mas delivery deve atrasar entregas

Divulgação

Divulgação
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Cidade fica sem 
ônibus até o 

próximo domingo

Trabalhador terá 
comprovante para 

circular e abastecer

Supermercados e 
restaurantes terão 
delivery até 23h

Saúde, veterinária 
e hotel atendem 
24h com regras

Velórios só com 5 
pessoas; posto de 

combustível até 18h

Câmara aprova academia, bar e 
salão como serviços essenciais

Os vereadores de Rio Preto 
aprovaram em regime de urgên-
cia, quando são analisados a 
legalidade e o mérito na mesma 
sessão, o projeto do vereador 
Anderson Branco (PL) que reco-

nhece como atividades essenciais 
os serviços prestados por acade-
mias, comércio varejista, bares e 
restaurantes, salões de beleza e 
barbearias, shoppings e praças de 
alimentação.   Pág.A3

508 pacientes 
internados e 

799 esperando 
sair exames
A prefeitura de Rio Preto 

informou que 508 pacientes 
estão internados na rede 
hospitalar do município com 
diagnostico confirmado de co-
vid-19, enquanto que outros 
799 pacientes ainda aguar-
dam o resultado de exames.
Dos internados com covid-19, 
308 são residentes de Rio 
Preto, enquanto que 200 são 
pacientes de cidades da re-
gião.    Pág.A5

193 agonizam 
à espera de 

vaga em UTIs 
na região

São 193 pacientes da re-
gião aguardando por leito UTI 
através da Central de Regula-
ção de Oferta de Serviços de 
Saúde (Cross). São 84 pacien-
tes de Rio Preto, 41 de Votu-
poranga, 37 de Catanduva, 15 
de Jales, 9 de Fernandópolis 
e 7 de José Bonifácio. Os nú-
meros dispararam. Em 12 de 
março eram 170 pacientes 
aguardando vagas de UTI na 
região.   Pág.A5
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Prefeito pede 
união para superar 

crise provocada 
pelo vírus

O diretor regional da APAS, 
José Luis Sanches, descartou o 
risco de desabastecimento nos 
supermercados de Rio Preto após 
a prefeitura decretar lockdown, 

porém adianta que os rio-pretenses 
poderão enfrentar dificuldades com 
atendimento delivery em função de 
logística de entrega e atendimento 
só com um terço dos funcionários.

“Pode haver ruptura em alguns 
itens porque os supermercadistas 
não estavam preparados para o 
lockdown, mas a reposição é rápi-
da.”, disse.   Pág.A2
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Agente encontra 
onze celulares 

e quatro 
carregadores em 

cela do CDP
Pág. A4

Funcionário de 
construtora é 

flagrado furtando 
90 litros de 
combustível

Pág. A4
SUSPENSA Secretária de Saúde informou que vacinação no 
Recinto para e atendimento será nas UBSs.  Pág.A5

Pacientes aguardam vagas em UTIs; só em Rio Preto são 84 pessoas nesta situação

Guilherme BATISTA
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Entenda como vai funcionar o 
lockdown de hoje até domingo

O Prefeito Edinho Araújo fez 
uma live para anunciar ontem 
as novas medidas restritivas 
que estarão vigentes durante o 
lockdown que começou hoje à 
0h. “Eu imploro a colaboração 
de todos. População e prefeitos 
da região. Estamos na pior fase 
da pandemia e precisamos de 
colaboração. Não queremos que 
ninguém morra por ‘fome de ar’. 
Não tem vacina para todos, não 
tem leitos para todos e ainda 
faltam aparelhos e mão de obra 
humana da área da saúde”, 
disse.

O secretário da Saúde, Al-
dênis Borim, também explanou 
sobre a situação de colapso. 
“Chegou um momento que não 
é possível abrir mais leitos. Daqui 
para frente é só lockdown. Não 
adiantaria fechar só Rio Preto, por 
isso, fizemos um trabalho com 
todas as cidades da região e tive-
mos a adesão de muitas delas.”

O lockdown foi dividido em 
duas fases, sendo a primeira 
contando os primeiros cinco, ou 
seja, até domingo (21) e serão ex-
tremamente restritivos. A segunda 
fase vai até o dia 31 de março.

Supermercados e hiper-
mercados ficam fechados e só 
podem atender delivery até às 
23h. Mercearias e mercados de 
bairros, padarias e outros deve-
rão permanecer fechados com 
atendimento exclusivamente  por 

delivery até às 20h. Essa regra 
também vale para comércio de 
matérias primas agrícolas, produ-
tos de limpeza, higiene, laticínio, 
hortifrutis, açougue, peixaria 
entre outros.

Todos esses poderão funcio-
nar sem atendimento presencial 
e somente com um terço dos 
funcionários.

COMBUSTÍVEL - Postos de 
combustíveis só abastecerão 
veículos de pessoas que traba-
lham nos serviços essenciais e 
funcionarao das 8h às 18h. Para 
ter direito, o trabalhador terá que 
imprimir uma autorização pelo 
site da Prefeitura, assinar e se 
responsabilizar sobre pena de 
falsidade ideológica caso seja 
provado a falsidade da decla-
ração. Isso inclui as oficinas de 
manutenção de veículos e motos, 
os serviços só poderão ser feitos 
mediante a entrega do docu-
mento que comprove o trabalho 
essencial de tal usuário.

Os velórios poderão acontecer 
ainda com duração de quatro 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

O QUE PODE E NÃO PODE

horas, no entanto, somente cinco 
pessoas por vez. Somente pode-
rão ter atendimentos presenciais 
as atividades de veterinárias, to-
das da área da saúde, assistência 
social, farmácias e drogarias.

Hotéis e outros tipos de 
alojamentos poderão funcionar 
24h, mas com alimentação 
nos quartos. Está proibido 
visitantes e pessoas aglomera-
das nas áreas comuns destes 
estabelecimentos.

Atividades de agricultura, 
pecuária, setor de eletricida-
de, água e esgoto, transporte 
ferroviário, edição integrada 
a impressão, rádio e tv estão 
permitidas. Os bancos devem 
funcionar somente os caixas 
eletrônicos.

O deslocamento está permi-
tido através de táxi, mototáxi, 
Uber e transportes fretados 
para o caso de empresas que 
disponibilizam locomoção para 
os seus funcionários. Transpor-
te aéreo e locação de veículos 
para trabalhadores dos serviços 
essenciais também estão libe-

Os restaurantes estão 
liberados para fazer atendi-
mento delivery até as 23h. 
Esta foi a medida incluída 
nos serviços essenciais 
divulgadas pela prefeitura 
de Rio Preto, através da 
secretária de Saúde, da 
Vigilância Sanitária e da 
Procuradoria do Município. 

Inicialmente, restau-
rantes estavam permitidos 
trabalhar apenas delivery 
das 6h ás 20h. Cerca de 
duas horas após a prefei-
tura anunciar o lockdown, 
a assessoria de comunica-
ção emitiu uma nova tabela 
incluindo o setor nas ativi-
dades que vão funcionar 
até ás 23h.

Restaurantes também 
pode atender drive thru, 
mas apenas aqueles esta-
belecimentos que já pos-
suem estrutura para isso. 
O atendimento presencial é 
terminantemente proibido.

As medidas passam a 
valer a partir da 0h desta 
quarta-feira (17) até o 
próximo dia 21, quando 
o setor, junto com outros 
passará por nova avalia-
ção.

Restaurantes 
atendem até às 
23h só delivery

Da REDAÇÃO

Divulgação

Hipermercados vão até às 23h, só drive thru 
e delivery deve atrasar entregas, diz Apas

Hipermercados e grandes re-
des estão autorizadas a atender 
até ás 23 horas, mas só drive 
thru e delivery. Segundo o diretor 
regional da Associação Paulista 
de Supermercados (APAS), José 
Luis Sanches, não há risco de 
desabastecimento, porém ele 
adianta que os rio-pretenses 
poderão enfrentar dificuldades 
com atendimento delivery em 
função de logística de entrega 
e atendimento só com um terço 
dos funcionários.

“Pode haver ruptura em al-
guns itens porque os supermer-
cadistas não estavam preparados 
para o lockdown, mas a reposi-
ção é rápida. Se houver será por 
poucos dias até o fornecedor 
repor a mercadoria para o su-
permercado. O reabastecimento 
do mercado é semanal, pois o 
perfil do consumidor mudou e 
não faz compras para durarem 

o mês inteiro. A população tem 
que entender que serão somente 
cinco dias, por isso não precisa de 
desespero”, diz.

Para o diretor da APAS, os mo-
radores de Rio Preto podem en-
contrar dificuldades para comprar 
por delivery em supermercados 
e sofrer com atrasos no recebi-
mento da mercadoria.  “A média 
no Estado de São Paulo é que o 
supermercado consegue atender 
somente 10% do seu faturamento 
no atendimento delivery. O único 
problema do delivery é conseguir 
entregar todas as compras. Cal-
culamos que haverá atraso de até 
dois dias na entrega”, diz.

A auxiliar administrativo Si-
mara Araújo, 58 anos, disse que 
nunca utilizou delivery e está re-
sistente com relação ao serviço. 
“Na situação em que estamos 
não dá para saber quando os 
itens realmente vão chegar em 
casa se comprarmos delivery. 
Outra questão é que não tenho 
certeza de que as frutas verduras 

e legumes serão selecionadas de 
acordo com o que eu escolheria, 
por esses dois motivos eu estou 
na fila do mercado”, comenta.

A auxiliar de limpeza Ivone 
Aparecida Villela Santana de 58 
anos disse que não consegue 
utilizar sites e aplicativos para 
comprar a mercadoria. “Precisaria 
da ajuda dos meus filhos para 
comprar online. Todo mundo está 
perdido, tenho receio de como 
as coisas vão ficar e do que vai 
acontecer com o passar dos dias 
e de ficar sem alimento”, diz.

Outra questão preocupante é 
com relação aos idosos tem que 
tem dificuldade com a tecnologia 
e internet, neste caso, Sanches 
disse que geralmente os idosos 
preferem atendimento via telefo-
ne. “O supermercado precisa ter 
um número de telefone disponível 
para que seja feito esse contato 
e um funcionário com paciência 
para anotar o pedido, não sei se 
todos os mercados tem estrutura 
para isso”, observa.

Sue PETEK
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Ônibus param e trabalhador terá 
comprovante para andar e abastecer

O transporte coletivo de Rio 
Preto estará proibido a partir 
desta quarta-feira (17), quan-
do inicia a primeira fase do 
lockdown, até domingo (21).

Nenhum ônibus poderá 
circular neste período e os 
trabalhadores dos setores 
essenciais terão que utilizar 
outros meios de transportes, 
como, por exemplo, uber, táxi 
ou mototáxi – que também 
só estão permitidos trabalhar 
com este público. O uso do 
veículo próprio também está 
permitido.

Em qualquer das situações, 

o trabalhador precisará ter em 
mãos o documento compro-
batório de atividade permitida 
do presente decreto (anexo no 
final da matéria) que deverá 
ter carimbo e assinatura da 
empresa. Este documento é 
obrigatório também para tra-
balhadores que se desloquem 
a pé.

Por nota, a Riopretrans 
disse que tem que acatar o 
decreto. “As empresas que 
compõem o consórcio Riopre-
trans, são permissionárias do 
sistema de transporte de São 
José do Rio Preto, operam de 
acordo com as determinações 

do município”.
As fiscalizações e autuações 

serão de responsabilidade da 
Vigilância Sanitária, Fiscais de 
Posturas e Guarda Municipal.

A reportagem entrou em 
contato com a Polícia Militar 
e Guarda Municipal. A GCM 
informou que está aguardan-
do decisões e orientações da 
Vigilância Sanitária e a PM, 
através do Tenente Ziroldo, 
informou que a corporação vai 
apoiar as fiscalizações, mas 
que a responsabilidade destas 
fiscalizações e das autuações 
são da Vigilância Sanitária e 
dos fiscais de postura.

Andressa ZAFALON 

Arquivo DHOJE

Eu imploro a colaboração 
de todos. População e 

prefeitos da região

“

”

Fila - Nesta segunda e ter-
ça-feira os supermercados de 
Rio Preto ficaram lotados em 
razão de lockdown anunciado. 
“Os supermercadistas venderam 

até cinco vezes mais do que o 
estabelecimento costuma vender 
em um único dia e ainda precisou 
controlar filas extensas”, disse 
Sanches.
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Câmara torna academias, 
bares e salões de beleza 
em serviços essenciais

Os vereadores de Rio Pre-
to aprovaram em regime de 
urgência, quando são anali-
sados a legalidade e o mérito 
na mesma sessão, o projeto 
do vereador Anderson Branco 
(PL) que reconhece como ati-
vidades essenciais os serviços 
prestados por academias, 
comércio varejista, bares e res-
taurantes, salões de beleza e 
barbearias, shoppings e praças 
de alimentação.

Autor da proposta  negou 
que seja uma forma de con-
frontar o prefeito Edinho Araújo 
(MDB) que decretou lockdown 
nesta terça-feira no município.

“Quero deixar bem claro 
que não estou afrontando o 
executivo com esse projeto 
justamente nesse momento 
difícil, esse projeto está proto-
colado desde o início de janeiro 
onde eu já vislumbrava essa 
situação onde eu podia ajudar 
os comerciantes”, afirmou.

Na defesa do projeto, Bran-
co classificou como “essencial” 
toda atividade econômica que 
garanta a alimentação dos 
trabalhadores, assim como, 
criticou a decretação de lock-
down no município.

“Meu voto não é só político, 
meu voto é pela sobrevivência 
de cada comércio e de cada 

pessoa nessa pandemia, a 
população quer dignidade, não 
quer viver de auxílio, elas que-
rem dignidade, também sou 
contra o lockdown, contra essa 
maneira extremista dos gover-
nadores, como você fala que o 
dono do bar não é essencial”, 
declarou.

O vereador João Paulo Rillo 
(PSOL) se contrapôs a propos-
ta, alegando que iria contra as 
iniciativas adotadas para conter 
a pandemia, assim como pro-
vocaria duvidas aos empreen-
dedores. “Eu não acho que o 
governo tenha que transformar 
todos esses seguimentos em 
serviço essencial, você co-
mete um erro de orientação, 
quando a prefeitura precisar 
tomar medidas como essa, de 
isolamento, determinar aquilo 
que é essencial ou não, você 
tem uma grande confusão no 
ordenamento local, e não acho 
que isso é saudável nesse mo-
mento de pandemia”, afirmou 
o parlamentar.

Rillo defendeu que a admi-
nistração municipal proporcione 
incentivos fiscais para auxiliar os 
empreendedores. “O recado ho-
nesto que nós temos que dar a 
esses comerciantes, é que nós, 
pelo menos eu da minha parte, 
vou cerrar fileiras com eles no 
sentido de renegociação de im-
postos municipais”, ressaltou.

Thiago PASSOS 
redacao@dhoje.com.br

VAI PARAR

Presidente anuncia suspensão das 
sessões e protocolos até dia 31

O presidente da Câma-
ra, Pedro Roberto (Patrio-
ta), anunciou nesta tarde 
a suspensão das sessões 
ordinárias e o protocolo de 
novas proposituras até o 
dia 31 de março, quando 
termina do período de lock-
down decretado pelo prefeito 
Edinho Araújo (MDB) nesta 
terça-feira.

Com a decisão, todas as 
atividades internas do legis-
lativo ficam suspensas até 
31 de março, exceto apenas 

caso ocorra necessidade da 
realização de sessões extra-
ordinárias, que podem ser 
convocadas pelo prefeito ou 
pelo presidente da Câmara. 
Outras atividades parlamen-
tares que precisem de utilizar 
a sede do legislativo serão 
avaliadas pela mesa diretora 
da Câmara.

”Se tiver algum projeto 
que precise ser votado em 
urgência iremos convocar 
sessões extraordinárias res-
peitando todos os critérios 
determinados pelo decreto e 
através da internet”, declarou 
o presidente.

O presidente ressaltou que 
durante o período os parla-
mentares podem ser contata-
dos através de seus telefones 
celulares. “Até 31 de março 
estamos temporariamente 
fechados infelizmente, não 
iremos atender a população, 
mas os vereadores estarão 
disponíveis em seus celulares, 
assim como os assessores”, 
concluiu.

Thiago PASSOS 

SESSÃO

LEGISLATIVO

Presidente Pedro 
Roberto anunciou a 
suspensão das 
atividades internas 
até dia 31

Foram 13 votos favoráveis 
ao projeto e dois contrários. 
Votaram a favor os vereadores 
Anderson Branco (PL), Odé-
lio Chaves (PP), Paulo Pau-
léra (PP), Celso Peixão (MDB), 
Cláudia De Giuli (MDB), Bruno 
Moura (PSDB), Renato Pupo 
(PSDB), Julio Donizete (PSD), 
Karina Caroline (Republicanos), 
Robson Ricci (Republicanos), 
Bruno Marinho (Patriota), Fran-
cisco Junior (DEM) e Rossini 

Sessão da Câmara ontem aprovou projeto que torna 
estes serviços em essenciais; agora vai a sanção dou 
veto do Executivo

Diniz (PL).
Rillo e Jean Charles (MDB) 

votaram contra a proposta. O 
presidente Pedro Roberto (Pa-
triota) não vota em projetos de 
maioria simples, e o vereador 
Jorge Menezes (PSD) não par-
ticipou da sessão.

A proposta segue agora 
para sanção ou veto do prefeito 
Edinho Araújo, que terá 15 dias 
uteis para sancionar o projeto 
ou vetá-lo.

Divulgação

Divulgação

Prefeito pede união 
Edinho Araújo (MDB, foto) pediu “união” dos prefeitos da 

região com o objetivo de aderir o lockdown a ser adotado a 
partir de hoje, em Rio Preto e na região. Agora, se algum pre-
feito quebrar a corrente para o controle do avanço de casos de 
contaminados pela covid-19, vai soltar uma bomba no próprio 
pé. Afinal, as prefeituras da região, quando o paciente evolui 
para um quadro grave, têm que recorrer ao Hospital de Base, 
que já está com a capacidade de leitos de UTIs no limite. Se 
não houver restrição para reduzir o fluxo de pessoas, as conta-
minações vão continuar crescente e o colapso no atendimento 
será inevitável. “Depende de cada um de nós”, recomendou 
Edinho, se referindo à população em geral.

Alarmante 
O número de infectados 

pelo vírus foi de 1.123 casos 
nos últimos quatro dias em Rio 
Preto. Um absurdo! Parte dos 
contaminados requer interna-
ção, seja na enfermaria ou na 
UTI. Até ontem 92,6% dos lei-
tos de UTIs dos hospitais, que 
atendem pacientes do SUS, 
estavam ocupados. Um pe-
queno descuido das autorida-
des sanitárias, que orientaram 
o governo a adotar o lockdown, 
de hoje a domingo, o caos no 
setor seria inevitável. 

Incógnita 
Com a possibilidade de o ex-presidente Lula da Silva (PT) en-

trar na briga pela Presidência da República, no processo eleitoral 
no ano que vem, alterou o quadro que vislumbrava até recente-
mente. O destino do governador João Doria (PSDB), que estava 
focado na disputa pela cadeira no Palácio do Planalto, agora é 
uma incógnita. Ao ser indagado sobre o destino do governador, 
o vereador Renato Puto (PSDB, foto) se limitou a dizer: “Acho 
que ninguém sabe o que vai acontecer até a eleição de 2022”. 
Não sabe mesmo! Tudo vai depender para que lado a maioria 
dos parlamentares, que faz parte do Centrão, irá se posicionar 
em relação às eleições presidenciais. Afinal, o Centrão manda e 
o rumo a ser tomado também é uma incógnita!

Sem discussão
O plenário aprovou projeto 

de Anderson Branco (PL) que 
reconhece como atividades 
essenciais serviços prestados 
por academias, comércio va-
rejista, bares e restaurantes, 
salões de beleza e barbearias, 
shoppings e praças de alimen-
tação durante a pandemia. Os 
vereadores reconhecem que a 
proposta é ilegal, porém, apro-
vou para forçar discussão com 
o governo. Fato: a proposta 
será vetada pelo Executivo e 
não haverá discussão!

Comando invertido
A política do Rio tem ga-

nhado rumo que coloca dú-
vida até na cabeça do diabo. 
Eduardo Paes (DEM) disputou 
as eleições para o governo 
do Estado, em 2018, perdeu 
para Wilson Witzel (PSL), que 
foi afastado por ter pego pro-
pina. O vice Cláudio Castro 
(PSC) assume o governo. Paes 
foi eleito prefeito em 2020. É 
inegável que Paes tem mais 
capacidade que Witzel e está 
anos-luz à frente de Castro. O 
Rio não merece isso! 

Prestar contas
Os vereadores aprovaram 

ainda projeto de Renato Pupo 
(PSDB) que obriga secretários 
prestarem contas ao plenário 
da Câmara sobre suas ações 
diante das pastas. Agora, o 
secretário que trabalha de 
forma correta não precisa se 
esquivar em prestar esclare-
cimentos aos legisladores, 
portanto, não justifica ter 
lei nesse sentido. Vereador 
tripudiar secretário durante a 
sabatina, entretanto, também 
não se justifica.

Ensino em casa
Designada relatora do 

projeto de lei sobre educa-
ção domiciliar Luisa Canziani 
(PTB-PR) diz que vai buscar 
alternativa de consenso à 
proposta. O projeto permite 
que a educação básica seja 
oferecida em casa, sob a 
responsabilidade dos pais ou 
tutores, e prevê avaliação pe-
riódica pelo poder público. São 
sete propostas, algumas para 
permitir a educação domiciliar, 
outras contra. O parecer da 
relatora abrangerá todas elas.

Cassação à vista
Alexandre Leite (DEM-SP), 

relator do processo contra 
Flordelis (PSD-RJ), deliberou 
na reunião do Conselho de 
Ética, ontem, que serão ou-
vidos em primeiro plano os 
responsáveis pelo inquérito e, 
em seguida, as testemunhas 
indicadas pela deputada, 
acusada de mandar matar o 
marido, pastor Anderson do 
Carmo, em 2019. Depois a 
própria deputada será ouvida, 
Caso for necessário, serão 
realizadas novas diligências.

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

relatora abrangerá todas elas. realizadas novas diligências.

Aprovação de consórcio de vacinas e vetos são votados 

Os vereadores de Rio Preto 
aprovaram por unanimidade 
nesta terça-feira a adesão 
da cidade ao Consórcio de 
Municípios para a compra de 
Vacinas e outros insumos para 
conter o avanço da covid-19.

A proposta foi votada em 
regime de urgência, quando 
são analisados a legalidade 
e o mérito em uma única 
sessão. A iniciativa da Frente 
Nacional de Prefeitos (FNP) 
previa a exigência de autori-
zação legislativa e a legislação 
entrar em vigor até 19 de mar-
ço, quando será oficializada a 
criação do consorcio.

Os parlamentares manti-
veram o veto do executivo em 

seis emendas que alteravam 
a redação da Lei que instituiu 
o Plano Diretor de Desen-
volvimento aprovado no ano 
passado.

A votação foi adiada por 
diversas sessões, após obs-
trução do vereador João Paulo 
Rillo (PSOL) que chegou a 
pedir vistas por 3 sessões, 
em 17 de fevereiro, porém o 
pedido nem chegou a ser vo-
tado com o encerramento da 
sessão pelo presidente Pedro 
Roberto (Patriota) em função 
das restrições impostas pelo 
Plano São Paulo.

O veto só voltou a votação 
na última semana, após alia-
dos do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) apresentarem requeri-
mento de urgência para vota-

ção na última semana, porém 
também em função das restri-
ções de combate ao covid-19 
acabou adiado novamente.

Os parlamentares aprova-
ram projeto do vereador Celso 
Peixão (MDB) que prorroga por 
60 dias o prazo que dispõe o 
zoneamento e as regras para 
o Uso e Ocupação do Solo no 
Município de Rio Preto.

Outro veto na pauta é ao 
projeto de Lei Complementar, 
de autoria do vereador Jorge 
Menezes (PSD), que dispõe 
sobre a isenção do preço 
público cobrado em razão da 
permissão de uso no exercício 
do comércio e prestação de 
serviços de ambulantes no 
município, durante o período 
de pandemia foi adiado, em 

função da ausência do parla-
mentar na sessão.

Foi aprovado o projeto do ve-
reador Celso Peixão (MDB) que 
padroniza o recesso de fim de 
ano da Câmara, a ser realizado 
de 20 de dezembro a 20 de 
janeiro, assim como a proposta 
da vereadora Karina Caroline 
(Republicanos) que declara de 
utilidade pública a Associação 
Bem Comum.

Os vereadores aprovaram 
em primeira votação, o projeto 
de Renato Pupo (PSDB) que 
altera a Lei Orgânica para obri-
gar os secretários municipais 
a comparecerem, no mínimo 
uma vez a cada seis meses, 
nas sessões plenárias da Câ-
mara Municipal para prestarem 
informações sobre suas pastas.

Thiago PASSOS 
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Policial tem casa 
invadida e munições 
e dinheiro furtados

Um policial militar de 39 
anos teve a sua residência in-
vadida e revirada por um ladrão. 
O furto ocorreu enquanto ele 
estava ausente. A casa fica no 
Jardim Simões.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o Policial Militar 
saiu de casa por volta das 20 
horas do domingo (14) e voltou 
na segunda-feira às 12 horas 
do dia 15 de março. Ao retornar 
observou que o imóvel foi inva-
dido e os pertences estavam 
revirados, notou que a janela 
da cozinha estava aberta. Não 
houve arrombamento, o policial 
militar disse que o bandido 
escalou o muro para conseguir 
ter acesso ao imóvel.

Após verificar o que havia 
sido levado, o militar constatou 
que foram furtados a quantia 
de R$ 2.200 em dinheiro, um 
aparelho celular e 12 munições 
calibre 40, fornecida pelo Go-
verno do Estado de São Paulo.

Sue PETEK   
redacao@dhoje.com.br

INSEGURANÇA

Caso foi registrado no Plantão Policial

Arma de brinquedo - Um 
desempregado de 40 anos 
foi detido pela Polícia Militar 
após demonstrar nervosismo e 
movimentos suspeitos. O fato 
aconteceu nesta segunda-feira 
(15) às 15h14, no bairro João 
Paulo II em Rio Preto.

Segundo as informações 
do boletim de ocorrência os 
polícias estavam realizando um 
patrulhamento quando notaram 
um homem dirigindo uma moto.

Ao realizar a revista pessoal 
foi encontrado em sua cintu-
ra um revolver de brinquedo, 
porém mais nada ilícito foi 
encontrado.

A moto  foi vendida a ele por 
um desconhecido há um mês, 
tendo pago apenas R$200. Foi 
realizada a consulta da placa 
do veículo e informado a vítima 
do furto, um aposentado de 
53 anos, sobre a apreensão 
da moto.

O acusado foi encaminhado 
para DEIC onde ficará a dispo-
sição da justiça.

 (Colaborou - Bruna MAR-
QUES)
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90 LITROS

Funcionário é preso 
furtando combustível

Um polidor de veículos de 
20 anos foi detido em flagrante 
com 90 litros de combustível 
escondidos no porta-malas. 
O crime ocorreu na última 
segunda-feira (15) às 20h13, 
na Avenida Jornalista Roberto 
Marinho em Rio Preto.

De acordo com o depoi-
mento do encarregado de se-
gurança que flagrou a tentativa 
de furto, o acusado estava 
saindo de seu expediente na 
empresa Constroeste quando 
percebeu que o veículo con-
duzido pelo polidor parecia 
estar mais pesado que o de 
costume.

O encarregado pediu para 
que o acusado permitisse a 

verificação do veículo, que foi 
autorizado. O polidor escondia 
no porta-malas de seu carro 
dois galões, com a capacidade 
de 50 litros.

Ao ser questionado sobre 
o liquido contido nos galões o 
polidor confirmou que se tra-
tavam de recipientes de água, 
mas por insistência do segun-
do funcionário um dos litros 
foi aberto e comprovado que 
ambos possuíam óleo diesel.

Acionada, a Policia Militar 
encaminhou o acusado para 
a delegacia que foi  preso por 
furto em flagrante sem direito 
a fiança. O combustível foi 
apreendido e devolvido para a 
empresa.

(Colaborou - Bruna MAR-
QUES)
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JOÃO SOARES DE SOUZA – 
Falecido aos 68 anos de idade, 
natural Cedral/SP, solteiro. Deixou 
sua fi lha Erica Soares de Souza 
Zago. Seu sepultamento deu-se no 
dia 16/03/2021 às 13:00. Saindo 
seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério 
Municipal de Cedral.

MARIA DAS DORES NOBRE 
– Falecida aos 81 anos de idade, 
natural Quixadá/CE, casada com 
Manoel Paixão Nobre. Deixou seus 
filhos Sandra Sueli, Alex, Cice-
ro Narcizo, Francisco (falecido). 
Seu sepultamento deu-se no dia 
16/03/2021 às 15:30. Saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério São 
João Batista.

CARMEN NARANJO DULIZIA 
– Falecida aos 88 anos de idade, 
natural de Nova Aliança/SP, era 
viúva. Deixou seus filhos João 
Messias, Rita de Cassia. Seu sepul-
tamento deu-se no dia 16/03/2021 
às 15:00. Saindo seu féretro do 
velório Capela Jardim da Paz para 
o cemitério Parque Jardim da Paz.

APARECIDO CLAUDIO DO 
AMARAL – Falecido aos 70 anos 
de idade, natural Tanabi/SP, ca-
sado com Celia Marli Fernandes 
do Amaral. Deixou seus filhos 

  FALECIMENTOS

Ronaldo, Rosimeire. Seu sepulta-
mento deu-se no dia 16/03/2021 
às 14:00. Saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista.

ROSEMARY FUSCALDO – Fale-
cida aos 67 anos de idade, natural 
São José do Rio Preto/SP, solteira. 
Seu sepultamento deu-se no dia 
16/03/2021 às 17:00. Saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério da 
Ressurreição.

FRANCISCO ANTONIO PINHEI-
RO – Falecido aos 81 anos de ida-
de, natural Araraquara/SP, casado 
com Maria Ignes Baesso Pinheiro. 
Deixou seus fi lhos Marcelo Augus-
to, Francisco Pedro, Ricardo Luis. 
Seu sepultamento deu-se no dia 
16/03/2021 às 17:00. Saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

JOAQUIM RAIMUNDO DA SIL-
VA – Falecido aos 87 anos de 
idade, natural de Iguatu/CE, divor-
ciado. Deixou seus fi lhos Maria, Jo-
selia Rosaria, Mauricio Raimundo. 
Seu sepultamento deu-se no dia 
16/03/2021 às 11:00. . Saindo seu 
féretro do velório Capela Jardim da 
Paz para o cemitério Parque Jardim 
da Paz.

DROGAS
PM detém dois 

traficantes após 
denúncia anônima

Polícia Militar deteve em 
flagrante um homem de 20 
anos e um adolescente de 
17 anos que escondiam 
em um imóvel 93 porções 
de cocaína. O caso ocorreu 
nesta segunda-feira (15), 
por volta das 17h no bairro 
Solo Sagrado em Rio Preto.

Segundo o relato da PM, 
eles receberam uma de-
núncia anônima sobre um 
suposto tráfico de drogas 
em uma residência no Solo 
Sagrado.

Ao chegar ao local o ado-
lescente notou a presença 
da polícia e em seguida 
jogou uma sacola plástica 
no terreno vizinho a casa, 
também tentou fugir pelo 
muro,  mas foi detido por um 
policial. O segundo suspeito 
tentou fugir pelo portão da 

frente da casa, mas também 
acabou preso.

Ao realizar a revista pes-
soal foram encontradas três 
porções de cocaína fragmen-
tadas e guardadas dentro de 
eppendorfs junto de R$179 
no homem.

Foi recuperada a saco-
la plástica que tinha sido 
arremessada, dentro havia 
93 porções de cocaína que 
pertenciam aos dois acusa-
dos, segundo a confissão do 
adolescente, que também 
afirmou que cada tubo seria 
vendido por um valor de 
R$20.

Ambos foram encami-
nhados para a Delegacia de 
Polícia, o homem de 20 anos 
foi preso e o adolescente 
liberado na presença de 
responsáveis. 

(Colaborou - Bruna 
MARQUES)
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FLAGRA Agente acha onze 
celulares e quatro 
carregadores em 

alojamento do CDP

Um agente penitenciário do 
Centro de Detenção Provisória 
(CDP) de Rio Preto localizou e 
confiscou 11 aparelhos celu-
lares e quatro carregadores 
com um reeducando, de 31 
anos, por volta das 7h30 desta 
segunda-feira (15).

De acordo com informa-
ções do boletim de ocorrência, 
os objetos foram encontrados 
após iniciar procedimento de 
revista na unidade prisional. 
Ao se dirigir para o alojamento 

U, na ala II, o agente encon-
trou escondido em latas de 
lixo e em buracos camuflados 
na parede e em sacolas sem 
identificação oito aparelhos da 
marca Samsung e dois apa-
relhos da marca LG e quatro 
carregadores de celular marca 
Inova.

Os agentes informaram 
que visualizaram um detento 
camuflando dentro de uma 
sacola pendurada na grade do 
alojamento um aparelho celu-
lar e um fone de ouvido que 
também foram apreendidos.

Sue PETEK 

Ocorrencia foi registrada em cela do CDP
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VIOLÊNCIA ROUBO
Servente armado com faca 
é preso após dois roubos

Um servente de 33 anos foi 
preso pela Policia Militar após 
dois roubos. No primeiro levou 
celular e moto na casa de ven-
dedor de 25 anos e, no segundo, 
roubou uma mulher de 60 anos. 
Os crimes ocorreram nesta se-
gunda-feira (15) às 09h30 na 
Rua Campos Sales em Rio Preto.

Segundo à primeira vitima 
do roubo, o servente já havia 
furtado seu celular e estava na 
garagem da casa tentando ligar 
sua moto. Quando a vítima se 
aproximou o acusado tentou 
o golpear com uma faca e em 
seguida fugiu.

Após rastrear seu telefone 
o vendedor comunicou para a 
polícia que a localização atual 
do bandido seria na Praça dos 
Jesuítas, no Jardim Anchieta. Ao 
chegar ao local a PM foi infor-
mada da nova fuga do acusado, 
tendo o perseguido até a Avenida 
Philadelpho Gouveia Neto, onde 
foi detido.

Foi realizada a revista pessoal 
sendo encontrados dois celula-
res, e uma faca e um valor de 
R$25 em dinheiro que foram 
jogados no rio pelo servente 
antes de ser capturado.  Uma 
segunda denuncia foi realizada 
pela senhora que também identi-
ficou o capturado como o ladrão.

De acordo com a vítima o 
vendedor estava armado com 

uma faca e anunciou o roubo 
exigindo sua bolsa, documentos 
e celular.

O acusado já possui passa-
gens criminais e foi encaminhado 
indiciado e preso por roubo e 
ameaças com porte de arma 
branca.

OUTRO CASO – Um marce-
neiro de 32 roubou um carro de 
valor aproximado de R$ 54 mil 
e dois óculos de R$1.500 de 
uma mulher de 69 anos, nesta 
segunda-feira (15) às 11h30, 
na rua Coronel Vítor Cândido de 
Souza em Rio Preto.

Segundo a vítima, ela estava 
voltando das compras quando 
foi abordada com pelo acusado 
que estava portando uma faca,  
que pegou a chave do carro e a 
sacola de compras, empurrando 
a mulher para fugir.

A Polícia Militar encontrou 
o acusado na Avenida Danilo 
Galeazzi, que tentou fugir com o 
carro e depois a pé, porém sem 
sucesso.

Ao ser abordado o acusado 
assumiu ter realizado o roubo 
do carro e dos pertences que 
ainda segurava em suas mãos. 
A vítima foi localizada e orientada 
a comparecer a delegacia para a 
devolução das compras e carro. 
O acusado foi preso por roubo 
em flagrante. 

(Colaborou - Bruna MAR-
QUES)
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Mulher escapa de ser 
raptada durante roubo e 

ladrão acaba preso pela PM

Um operador de máqui-
na de 29 anos foi preso em 
flagrante após roubar um 
automóvel de uma mulher de 
52 anos. Após se debater e 
gritar ela conseguiu escapar 
do bandido que fugiu levando 
o veículo. O crime ocorreu na 
Rua Catanduva, às 6h na se-
gunda-feira (15).

Segundo o boletim de ocor-
rência, o ladrão fugiu no veícu-
lo modelo Fox, de cor branca. 
A vítima contou que foi levar 
ração para os gatos que ela 
cuida na rua. Ao retornar ao 
veículo o homem anunciou o 
roubo. O bandido agarrou a 
vítima e a obrigou entrar no 
carro, mas ela se debateu e 
gritou. Ao observar um homem 
caminhando na direção do 
veículo o ladrão se assustou 
e fugiu.

Apesar de a vítima não ter 
informado as características 

do bandido, a polícia realizou 
patrulhamento e encontrou 
o veículo roubado na Rua 
Ângelo Nicoli. Na tentativa de 
fuga, o automóvel bateu em 
outro veículo na Avenida Monte 
Aprazível.

Os suspeitos abandonaram 
o carro e tentaram fugiram a 
pé, um dos ladrões foi captura-
do após cerco policial em uma 
residência na Avenida Tanabi, 
o outro homem conseguiu 
escapar.

Os policiais fizeram contato 
com a vítima, que compareceu 
no local do acidente e reconhe-
ceu o homem como autor do 
roubo de seu veículo. A vítima 
foi orientada a comparecer na 
delegacia para ser ouvida.

Após ser contido, o ladrão 
foi levado ao Pronto Socorro 
UPA para atendimento médico 
em razão do acidente, pos-
teriormente conduzido para 
a Central de Flagrantes. Foi 
preso em flagrante.

Sue PETEK 

Arquivo DHOJE
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Pare um pouco para pensar. Nós, seres humanos, somos extre-
mamente frágeis diante dos números; os números podem nos fazer 
chorar como também sorrir. Os números são elementos matemáticos 
muito objetivos, diretos e concretos, mas nossa saúde é algo um tanto 
quanto instável e impreciso. 

Algumas vezes dizemos que estamos bem, mas convivendo com 
um pouco de dor de cabeça, um certo cansaço e alguma dificuldade 
para dormir.

Em certo momento, decidimos aferir nossa pressão arterial -aí a 
questão numérica impacta inexoravelmente para o lado da saúde ou 
para o lado da instabilidade. Estamos teoricamente muito bem e, ao 
adentrar em um supermercado, somos convidados a medir a tempe-
ratura -um susto quando o aparelho acusa que estamos com febre. 

Temperatura alta em tempos de pandemia é igual a...? Desespero, 
apreensão? Sim, inevitavelmente. Caso não tivéssemos medido a tem-
peratura, teríamos tido a mesma reação de pânico? Obviamente não.

Ligamos a televisão -mais de 2.000 mortes num único dia por 
Covid-19 no Brasil. O coração já começa a palpitar, você pensa em 
seus familiares, amigos e logicamente em você próprio. “Quando isto 
acabará?” É a pergunta por trás dos números e o combustível da 
ansiedade e das arritmias cardíacas. 

O jornal do dia chega em sua casa ou você acessa as informações 
digitalmente. Manchete do dia: O Brasil não tem número de leitos de 
UTI para todos os contaminados pelo coronavírus. Qual sua reação 
imediata? Difícil não sentir mal-estar, começar a transpirar, ficar in-
quieto e irritado -os números afligem.

Você precisa se deslocar de uma cidade para outra devido às de-
mandas de seu trabalho. Liga o rádio do carro para receber as notícias 
do dia: “ações da bolsa de valores caem e o câmbio do dólar sobe”, 
“acidente de ônibus com 50 vítimas em Minas Gerais”, “previsão de 
chuvas fortes por cinco dias com risco de inundações”. 

Perceberam que não é possível manter a saúde estável, especial-
mente a saúde cardiovascular, em meio a tantos números desfavo-
ráveis? Quase impossível não perder o sono, ficar irritado, “explodir” 
com os mais próximos, entrar em pânico. Quase impossível não estar 
sujeito a um infarto do coração, uma arritmia, um acidente vascular 
cerebral por picos de pressão arterial.

O que fazer então? Quero pedir que, ao final da leitura, vocês se 
manifestem também. O que vocês fariam? Desligar a televisão e o 
rádio para não ficar sabendo de nada? Esquecer os números e seguir 
a vida? Assimilar a realidade dos números e buscar ajuda para não 
perder o equilíbrio? Ter fé e esperança em melhores momentos num 
futuro breve? 

Confesso para vocês que todas as respostas serão válidas e po-
derão ser aplicadas de acordo com a individualidade de cada pessoa. 
No entanto, o cerne de todas as atitudes diante dos números deveria 
ser o equilíbrio.

Você pode conseguir este equilíbrio, seja desligando a televisão 
e o rádio, seja esquecendo dos números (não ignorar, é claro!) por 
um tempo, seja assimilando os números com algum tipo de suporte 
externo ou mantendo seus princípios de fé e esperança. 

As doenças cardiovasculares lamentavelmente não resistem ao 
poder dos números. Assim, cada um de nós precisa fazer uma auto-
crítica e encontrar mecanismos para balancear os números com um 
padrão pleno de saúde.

Números elevados relativos a notícias alarmantes elevam o nível 
de estresse, favorecem o descontrole da pressão arterial, prejudicam 
o sono, são determinantes em provocar rixas e discussões entre as 
pessoas. 

Números serão sempre números, em diferentes circunstâncias. 
Números não têm sentimentos, não poupam o sofrimento e não aliviam 
a dor. Assim, seria prudente sabermos conviver com os números, ter 
paciência, perseverança e buscar motivação de alguma forma quanto 
a um futuro melhor.

Do ponto de vista médico, sobretudo no âmbito cardiovascular, 
quero deixar para vocês algumas dicas que podem ajudar neste difícil 
processo de assimilação da realidade dos números. 

Dica 1 - Não queira salvar o mundo sozinho(a)
Em meio às dificuldades da vida, não podemos resolver os pro-

blemas sem ajuda dos outros. Não se trata de ter ou não capacidade 
para isso, mas, sim, uma questão de considerar o trabalho em equipe, 
saber delegar funções e ter paciência para esperar o melhor resultado.

Dica 2 - “Basta a cada dia o seu mal” 
Respeitando todas as crenças religiosas e também a ausência de 

crenças, tomo a liberdade de citar este trecho bíblico, cujo teor de 
sabedoria é robusto e impactante. Para enfrentarmos os problemas 
e tentar também minimizar as repercussões cardiovasculares dos 
mesmos, seria prudente priorizar nossas ações. Uma ou duas coisas 
de cada vez, cada coisa com seu grau de dificuldade e com seus 
desafios intrínsecos. Somente assim poderemos superar cada etapa 
do problema e conseguir a vitória ao final.

Dica 3 - Não subestime os números, mas acredite em você 
Há 1 ano estamos vivenciando uma realidade inimaginável, difícil 

de mensurar. Número de contaminados, número de óbitos, número 
de leitos de UTI... Por outro lado, acreditar na vida e na cura tem 
encorajado os cientistas a buscar soluções.

Conseguimos a vacina num tempo espetacularmente rápido. Não 
desacreditamos de lutar, nem de viver. Acreditar em você implica em 
acreditar que, juntos, cada qual com sua pequena contribuição, po-
deremos suplantar esta fase complicada.

Dica 4 - Não fiquem parados(as), a vida segue seu curso 
Os números ferem a saúde e as finanças. Estamos muito abala-

dos com tudo que está ocorrendo no Brasil e no mundo. No entanto, 
os dias e as noites continuam se replicando infalivelmente; nossas 
necessidades físicas não mudaram, precisamos cuidar da saúde por 
meio de uma boa alimentação e as outras doenças não deixaram de 
tomar assento em nossas vidas.

Temos a Covid-19, mas também o câncer, a insuficiência cardíaca, 
as infecções pelo escasso saneamento básico, a busca desenfreada 
por doações de órgãos para transplante. Mesmo que existam as ro-
chas no meio dos oceanos, nada inibe totalmente o curso das águas.

Dica 5 - Sua saúde é seu maior patrimônio
Quem gosta mais de você do que você mesmo(a)? Ainda que os 

números sejam fortes e tenebrosos, precisamos fazer nossa parte e 
manter nossa saúde em ordem. Para isso, não descuidem de sua 
alimentação, evitando excesso de doces e gorduras; controlem seu 
peso para evitar as complicações da obesidade; evitem automedicação; 
façam exames preventivos periodicamente; façam atividades físicas 
(sempre respeitando as normas definidas pelas autoridades sanitárias) 
e busquem orientação para melhor controle do estresse.

A letra da canção de Erasmo e Roberto Carlos, eternizada pelos 
Titãs, sinteriza o que deveríamos fazer em meio aos números e nosso 
desejo de preservar a saúde: “É preciso saber viver”. Não temos outra 
alternativa neste momento -precisamos conviver com os números, 
enfrentá-los com sabedoria, ter união, suplantar as diferenças pessoais 
e continuar caminhando pelo curso de nossas vidas. 

Para saber mais sobre a saúde do coração, me acompanhe no 
Instagram: @edmoagabriel

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

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO
Por que os números 

influenciam nossa saúde? 
Cinco dicas para enfrentá-los

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

Divulgação

193 NA REGIÃO

A prefeitura divulgou nesta 
terça-feira  que 193 pacientes 
da região aguardam por leito 
UTI através da Central de Re-
gulação de Oferta de Serviços 
de Saúde (Cross).

São 84 pacientes de Rio 
Preto, 41 de Votuporanga, 37 
de Catanduva, 15 de Jales, 9 
de Fernandópolis e 7 de José 
Bonifácio. Os números dispara-
ram nos últimos dias pois, de 
acordo com a prefeitura de Rio 
Preto, em 12 de março eram 
170 pacientes aguardando 
vagas de UTI na região.

A secretaria de Saúde in-
formou ainda que as unidades 
municipais destinadas ao en-
frentamento da Covid-19 estão 
operando acima da capacidade 
de atendimento.

Na Santa Casa a taxa de 
ocupação da UTI atingiu os 

84 pacientes de Rio Preto 
aguardam vaga em UTI

100% nesta segunda-feira, 
enquanto que as vagas de en-
fermaria estão em 80%.

A Unidade de Pronto Aten-
dimento do Jaguaré a taxa 

de ocupação da UTI está em 
133%, enquanto que as vagas 
na enfermaria estão em 73%. 
As unidades do Fraternidade e 
Santo Antônio também operam 

acima da capacidade. São 
115% de ocupação nas unida-
de de suporte ventilatório no 
Fraternidade e 105% no Santo 
Antônio.

Thiago PASSOS 
redacao@dhoje.com.br

UBSs que atendem Rio Preto estão com capacidade acima de 100% em alguns casos

A prefeitura de Rio Preto 
informou que 508 pacien-
tes estão internados na rede 
hospitalar do município com 
diagnostico confirmado de 
covid-19, enquanto que outros 
799 pacientes ainda aguardam 
o resultado de exames.

Dos internados com co-
vid-19, 308 são residentes 
de Rio Preto, enquanto que 
200 são pacientes de cidades 
da região. Deste total, 163 
rio-pretenses e 114 pacientes 
da região estão internados na 
UTI. Já na enfermaria são 145 
pacientes de Rio Preto e 86 
da região

Os casos classificados 
como Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG) e que 
ainda aguardam a conclusão 
de exames totalizam 799 
pacientes internados.  Estão 
internados na UTI, 207 pacien-
tes residentes de Rio Preto, 
enquanto que 156 são pa-
cientes de cidades da região. 
Internados na enfermaria são 
276 pacientes de Rio Preto e 
160 da região.

São 508 
internados e 

799 esperando 
exames

Thiago PASSOS 

Ocupação na região é de 93%

A taxa de ocupação dos 
leitos de UTI segue crescendo 
na região de São José do Rio 
Preto. Nesta terça-feira (16), 
o índice chegou a 93,7%, o 
maior para a região desde o 
início da pandemia. A ocupa-
ção não apresenta diminuição 
desde o dia 4 de fevereiro, 
quando ainda estava em 60%.

Durante a live desta terça-
-feira, o secretário de saúde, 
Aldenis Borim falou sobre o 
aumento de casos em Rio Pre-
to. “Lá atrás que esperávamos 
em 15 dias alcançar 50 mil 
casos. Isso ocorreu três dias 
antes do previsto”, afirmou.

Ele também ressaltou que 
o número de leitos geridos 
pelo município subiu de 66 
para 220 durante o período da 
pandemia. “Nós abrimos mais 
leitos do que se tivesse feito 
um hospital de campanha”, 
comentou.

O Hospital de Base regis-
trou nesta terça-feira (16) 
147 pacientes na UTI, uma 
ocupação de 96%, além de 
outros 99 na enfermaria. Nas 
últimas 24 horas foram con-
cedidas 12 altas hospitalares 
e nenhum óbito foi registrado. 

Do dia 1 ao dia 15 de março, 
o HB teve 314 pacientes inter-
nados, número maior do que 
os meses inteiros de março, 
abril, maio, junho e novembro 
do ano passado.

A Secretaria Estadual de 
Saúde, por meio do Depar-
tamento Regional de Saúde 

Vinicius LIMA Divulgação

de Rio Preto (DRS), informou 
por meio de nota que aprova 
a adesão de medidas mais 
restritivas na região.

“ É fundamental neste 
momento que a população 
fique em casa, seguindo as 
recomendações do Centro de 
Contingência”, diz a nota.

93% dos leitos de UTIs na região da DRS 15 estão 
ocupados

APM divulga nota de 
apoio às restrições

A Associação Paulista de 
Medicina (APM) – Regional de 
São José do Rio Preto / Socie-
dade de Medicina e Cirurgia se 
manifestou por meio de nota 
sobre a decisão da Prefeitura 
de impor medidas mais restri-
tivas a partir desta quarta-feira 
(17). Para a associação, a 
decisão de adotar o lockdown 
foi correta.

Segundo a nota, APM diz 
ter consciência dos impactos 
significativos das medidas na 
vida dos moradores da região. 
Porém, considera que o lock-
down é a única solução para 
reduzir o avanço acelerado 
da pandemia e, consequente-
mente, mais cidadãos doentes 
e mortos.

“Tal medida se faz neces-
sária para impedir o colapso 
do sistema de saúde público 
e privado. É de conhecimento 
público que hospitais e unida-

des de saúde encontram-se 
lotados ou próximos da capa-
cidade máxima de ocupação 
de leitos para pacientes com 
covid-19, principalmente, os 
das unidades de tratamento 
intensivo (UTIs)”, diz um trecho 
da nota.

A APM Rio Preto ainda pede 
para que a população respeite 
as medidas impostas para que 
as restrições, que penalizam a 
economia, possam voltar ao 
mínimo de normalidade o mais 
rápido possível.

Por fim, a associação tam-
bém cobrou maior agilidade 
do poder público para vacinar 
as pessoas. “É imperioso, 
portanto, que as autoridades 
públicas municipais, esta-
duais e federais ajam com 
mais rapidez e eficácia para 
acelerar a vacinação, sem a 
qual Rio Preto, nossa região e 
o Brasil continuarão reféns do 
coronavírus”, diz o trecho final 
da nota.

Vinicius LIMA

Lockdown suspende até 
vacinação no recinto

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto divulgou uma nota 
informando que a vacinação 
contra a Covid-19 nos drive-
-thru do Recinto de Exposições 
a partir desta quarta-feira 
(17), no início do lockdown. A 
aplicação da segunda dose no 
Complexo Swift também está 
suspensa.

Durante os dias de lock-
down, as Unidades Básicas de 
Saúde realizarão normalmente 
a imunização dos grupos de 75 
a 90 anos ou mais. O horário 
de atendimento é das 8h às 
14h.

Lembrando que é necessá-
rio apresentar o comprovante 

de vacinação da primeira dose 
para aqueles que já foram imu-
nizados e, se possível, com-
parecer nas unidades apenas 
com um acompanhante para 
evitar a circulação e aglome-
ração.

A Saúde também informou 
que 9,2% da população já 
recebeu a primeira dose da 
vacina contra a Covid-19, com 
43.162 pessoas imunizadas. 
Destas, 18.780 também re-
ceberam a segunda dose. No 
total, Rio Preto contabiliza 
61.942 doses aplicadas.

O drive-thru será retoma-
do a partir de segunda-feira 
(22), dessa vez contemplando 
também os idosos de 72 a 74 
anos.

Vinicius LIMA

Guilherme BATISTA
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PRESIDÊNCIA 

Com um grupo forte de amigos e admiradores em Rio Preto, 
a deputada Carla Zambelli (PFL), que nas últimas eleições à 
Prefeitura de Rio Preto apoiou a candidatura de Paulo Bassan e 
Marcelo Zola Peres, deve comandar a Comissão do Meio Ambiente, 
uma das 25 comissões permanentes da Câmara dos Deputados.

Renato e Leila Dalul jantando no El Toro.

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

PATERNIDADE I   

Segundo matéria publicada no jornal O Globo, está em curso no 
Judiciário da Bahia, mais especificamente na 14ª Vara de Família 
de Salvador, uma “ação de investigação de paternidade e petição 
de herança” que envolve personagens poderosos: ACM, o dono 
da Bahia por quase quatro décadas; a embaixatriz Lúcia Flecha 
de Lima, conhecida do grande público como “a melhor amiga da 
Lady Di”e o embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, um dos mais 
influentes quadros do Itamaraty no final do século passado, hoje 
muito adoentado. 

DELÍCIAS À MESA  

Adolfo Bordon, ex- maître do saudoso restaurante Bambina,hoje 
banqueteiro de sucesso, que está confeccionando pratos 
emblemáticos para o take away, para delivery ou até – em períodos 
fora da pandemia-realizando almoços e jantares na casa dos 
clientes, já está aceitando encomendas para a Semana Santa, 
com seu cardápio que inclui, entre outras coisas, delícias como 
o bacalhau ao forno, cumbuca de frutos do mar e paella, entre 
outros pratos. Quem estiver interessado em consultar seus preços 
e encomendar seus pratos, é bom que o faça o quanto antes 
porque tem um limite de encomendas. Tel 99609 9959.

NOVA DIREÇÃO

O jornalista Paulinho Bauab que há 22 criou em Catanduva a sua 
revista Top, de grande sucesso em sua cidade, acaba de vendê-la 
para Marcelo e Nathalia Kassis Fernandes, que será gerenciada 
pelo jornalista Antonio Jaime. Paulinho segue com seu programa 
de tevê e com suas adições de sucesso do Piano Itinerante.

CASAMENTO ADIADO 

A aguda crise sanitária que estamos enfrentando para combater o 
coronavirus, fez com que o empresário João Theodoro e sua noiva, 
a médica Ana Carla Souza, reavaliassem a ideia de realizar seu 
casamento com a presença dos familiares e íntimos de oliveira, 
preocupados em provocar uma aglomeração e consequente 
disseminação do vírus. O casamento continua marcado para 
sábado, dia 27, mas apenas com uma benção e a presença dos 
filhos de cada um, nobody else. Mais para a frente, quando a 
pandemia estiver abrandada e a maioria das pessoas estiverem 
vacinadas, aí sim, eles comemoram com um almoço. Por 
enquanto, é o que, como o noivo costuma dizer: o que temos 
para hoje.

GASTROBAR

Quando você for ao Rio, tem um lugar para conhecer, que está 
sendo indicado pela mídia carioca: vai se chamar Bandolim 
- em homenagem ao querido Jacob do Bandolim (1918-
1969)- o gastrobar, restaurante vegano, inaugurado dia 14 
de fevereiro, (data em que o grande músico faria 102 anos), 
para delivery e na primeira semana de abril, para almoço e 
jantar, na Lapa. No local, restaurado pelo empresário Cláudio 
Castro, na rua Joaquim Silva 97, perto da escadaria Selaron, 
funcionou a Pensão Pick, que pertenceu à mãe de Jacob 
do Bandolim, Rachel Pick. O dono do espaço gastronômico, 
Álvaro Tallarico, pretende reativar a “economia da cultura “, 
no bairro, e vai promover exposições semanais de artistas 
plásticos  cariocas, famosos e anônimos.

SERTANEJOS 

O sertanejo é o gênero musical mais tocado em todos os 
estados do Brasil, menos no Rio de Janeiro. É o que revela um 
levantamento inédito do Ecad com as músicas mais tocadas nos 
últimos cinco anos. No Rio, o ritmo número 1 foi o pop, seguido 
pela MPB. O sertanejo em terceiro lugar. O pop e o forró se 
revezaram como segundo ritmo mais escutado na maioria dos 
estados brasileiros. Em Pernambuco e no Pará, a MPB ficou com 
a segunda posição. 

PATERNIDADE V

Finalmente, os advogados pedem ainda que, se “a paternidade 
post mortem de ACM” for declarada, na certidão de nascimento 
de Tota seja mantido também o “nome do seu pai constante no 
atual registro, Paulo Tarso Flecha de Lima, haja vista a relação 
paternal que também os une”.

CHAPA CAIPIRA 

O ex-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Cauê 
Macris (PSDB), já articula para ser vice ao Governo de São Paulo 
na chapa de Rodrigo Garcia (DEM), hoje vice-governador do 
Estado, como informou o jornal “Folha de São Paulo dia 26 de 
fevereiro. Mas o nome de Macris não é o único no radar tucano. 
O prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, é visto também 
como possível vice para Garcia na disputa eleitoral de 2022. O 
prefeito de Ribeirão Preto também tem a opção de disputar uma 
vaga no Senado Federal, caso não consiga capital político para 
ser vice de Garcia.

SEMANA SANTA II

Uma dica para quem gosta de assistir: todos os anos admirei 
as transmissões da Semana Santa em Sevilha, transmitidas 
pela TVE. A procissão do Senhor morto é suntuosa, solene e 
belíssima. Talvez este ano não haja, mas se eles transmitirem 
procissões de outras épocas, vale a pena ficar atento. É 
emocionante.

FILME    

Segundo a crítica de cinema do jornal “O Estado de São Paulo, 
vem aí um filme que promete boa bilheteria: o drama romântico 
“Supernova”, do cineasta inglês Harry Macqueen, que retrata a 
vida de um casal, um escritor diagnosticado com demência senil e 
sua luta ao lado do marido, que leva a plateia às lágrimas, apesar 
de ter sido filmado com doçura sem apelar para doses invasivas. 
Foi lançado nos Estados Unidos há um mês.

PATERNIDADE III   

Lúcia morreu há quatro anos. A ação relata que em junho de 
2007, um mês antes de morrer, ACM, então hospitalizado, revelou 
a Tóta que era o seu pai biológico. Já Lúcia “evitava tratar do 
assunto com o filho, mesmo após a morte do ex-ministro.” Mas 
em 2017, já com problemas de saúde e “como uma de suas 
últimas vontades” antes de morrer, admitiu a Tóta que ele era 
filho do ex-governador baiano.

SEMANA SANTA I 

Com os ofícios religiosos presenciais proibidos- embora haja 
permissão para que as igrejas se mantenham abertas para orações 
e encontros individuais com o pároco previamente agendados-pelo 
andar da carruagem as celebrações que tradicionalmente são 
realizadas na Semana Santa, serão vividas pelos católicos apenas 
através das transmissões da Rede Vida, cuja programação, aliás, 
nessa época, é exuberante.

PREVISÃO

Sem querer incorporar uma Mãe Dinah, mas conforme você leu aqui 
na coluna de 3 de março, o deputado Carlão Pignatari (PSDB) cuja 
base eleitoral é Votuporanga, foi eleito segunda-feira para comandar 
a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

PATERNIDADE II 

No processo, aberto em 2019 e correndo em segredo de 
Justiça, Luiz Antônio Flecha de Lima, o Tóta, pede a suspensão 
do inventário de ACM, que morreu em 2007. Os advogados 
relatam que sua mãe, Lúcia, “teve um relacionamento afetivo” 
com ACM em 1974, quando houve uma separação entre ela e 
o embaixador de pouco mais de um ano. O resultado da relação 
foi o nascimento de Tota no ano seguinte: como Lúcia havia se 
separado mas ainda era casada com Paulo Tarso, o menino foi 
registrado como filho do casal. 

                       PATERNIDADE IV    

Em junho passado, Antônio Carlos Magalhães Júnior, primogênito 
de ACM e inventariante do espólio, concordou em fazer o exame 
de DNA pedido por Tota. A pandemia, no entanto, travou o teste 
fundamental para a conclusão da ação. A previsão é que a coleta 
do material genético seja feita apenas após a vacinação contra a 
Covid ter sido concluída no país. 

PROGRAMA

O Manhattan Connection de 
hoje, tem as participações 
do ex-ministro, economista e 
professor universitário Antônio 
Delfim Netto e do ator Antônio 
Fagundes. O programa fala sobre 
política americana, vacinas, 
Monarquia Britânica e outros 
assuntos. Vai ao ar às 22 horas 
na TV Cultura.

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

À VENDA

O doublé de ator Dionísio Neto, (“Carandiru”, “A favorita”, “A 
dona do pedaço”) e corretor de imóveis, é quem cuida da venda 
da mansão que foi do famoso estilista Dener (1936-1978), no 
Pacaembu, em  frente ao estádio. O imóvel, hoje, pertence a  
José Gayegos, que foi assistente do estilista, um dos pioneiros 
em seu ramo e está à venda por R$3,3 milhões. Nascido na ilha 
de Marajó, no Pará, Dener com 13 anos, já morando no Rio, 
desenhava vestidos na então famosa Casa Canadá. Pelo seu 
ateliê passaram nomes como Danuza Leão, Roberto Carlos, Elis 
Regina, as Matarazzo, Simonsen e Trussardi, além das cantoras 
Maysa e Elis Regina (1945-1982) – de quem foi padrinho no 
seu casamento com o compositor e produtor musical Ronaldo 
Bôscoli; e as primeiras-damas Maria Thereza Goulart e Sarah 
Kubitschek.

ALTA

Já recuperado, o sertanejo Edson- que faz dupla com Hudson, 
recebeu alta hospitalar na noite de segunda-feira, 15 de março, 
e deixou as dependências do Hospital e Maternidade São Luiz 
Itaim, em São Paulo, ao lado da esposa, Deia Cypri. MINI- CANECÃO 

O ponto que fica na esquina da Praia de Ipanema, onde funcionou 
o Barril 1800, na esquina da Avenida Vieira Souto com a Rua 
Joana Angélica, será revitalizado e vai ter um novo inquilino em 
breve. A administração será do grupo paulista Boteco Boa Praça. 
A previsão é de iniciar os trabalhos em maio com shows de bandas 
independentes, tudo de acordo com a evolução da pandemia. 

O chef de cozinha italiano Massimo Barletti – na foto com 
a esposa Maria Cláudia Schiavon Barletti – que está 

morando com a família em sua cidade natal, Borgo San 
Lorenzo, vizinho a Firenze, ganhou idade nova 

na segunda-feira.

A-6

ACM Tota Flecha de Lima



Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira

17 de março de 2021

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
DESPACHO

Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 21/21
Contratada: LUIS ANTONIO FERRASSA (FORTMEDICA)
Objeto: Aquisição de 12 (doze) CARROS MACAS E 12 
(doze) COLCHONETES, para enfrentamento da emer-gên-
cia de saúde pública de importância internacional decorrente 
da disseminação do “CORONAVIRUS” no municipio. Funda-
mento: ART. 24, IV DA LF 8666/93. SMS. Aldenis A. Borim.
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 22/21
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA-
CEUTICOS LTDA 
Objeto: Aquisição de 1000 ampolas (20 ml) de Propofol 
10Mg/ml que será utilizado no enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente da 
disseminação do “CORONAVIRUS” no município. Funda-
mento: ART. 24, IV DA LF 8666/93. SMS. Aldenis A. Borim.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A
EMPENHO 2724/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: IRLENE A DE OLIVEIRA MANUTENÇÃO 
EM EQUIPAMENTOS ME
EMPENHO 18366/20
Considerando manifestação da Gerência de Manutenção, 
Com fundamento na Lei 8078/90 - Código de Defesa do 
Consumidor, Seção III, Art. 18, Parágrafo 1º Inciso I, fi ca a 
contratada supramencionada NOTIFICADA a REALIZAR O 
ATENDIMENTO DA GARANTIA E FINALIZAR O CHAMA-
DO, no prazo de 24 horas, contados do recebimento desta, 
de forma a dar real cumprimento ao processo licitatório, 
estando a contratada sujeita à aplicação das penalidades 
contratuais. Concedemos o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para a empresa em querendo, apresentar o contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM     
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZA-
ÇÃO EIRELI
CONTRATO PRE/0248/19
CONTRATADA: CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRE-
LI
CONTRATO PRE/0301/19
Considerando edital do processo licitatório quanto à regula-
ridade fi scal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea”c”, 
bem como previsão contratual em sua Cláus. 7ª, Item 7.4. 
Fica o representante legal da empresa su-pramencionada 
NOTIFICADO para apresentar a CERTIDÃO DE REGULARI-
DADE FISCAL DE TRIBUTOS RE-FERENTES AO CADAS-
TRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO nesta S. M. Saúde, no prazo 
de 05 dias úteis, contados do recebimento desta, de forma a 
dar real cumprimento ao processo licitatório, estando a con-
tratada sujeita à aplicação das penalidades contratuais que 
podem, inclusive, culminar na rescisão unilateral do contrato. 
Conce-demos o prazo de 05 dias úteis para a empresa em 
querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. - SMS – DADM
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 468/20 – Contrato PRE/0145/20
Contratada: Bela Beli Store Rodrigues
Nos termos do art. 65, §1º , da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 25% do valor inicial do contrato supra-
mencionado. SME – Fabiana Z. Azevedo
EXTRATO 
26º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 484/17 – Contrato PRE/0192/17
Contratada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Nos termos do art. 65, §1º , da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 0,682320% do valor inicial do contrato 
supramencionado. SMA – Adilson Vedroni
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 535/2020
ATA Nº 0227/21

CONTRATADA: A.C.A. EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais de pintura para os ce-
mitérios municipais – Valores Unitários - Item 05 - R$52,43; 
- Item 14 - R$72,59 – SMA – Adilson Vedroni - Prazo de 
vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 444/2020
ATA Nº 0228/21
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALARES 
S/A
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valores 
Unitários - Item 12 - R$0,300; - Item 13 - R$0,380; Item 14 – 
R$0,250 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 507/2020
ATA Nº 0229/21
CONTRATADA: WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS EPP
OBJETO: Fornecimento de material de higiene e limpeza – 
Valores Unitários - Item 16 - R$4,45; - Item 18 - R$1,26; Item 
20 – R$1,95; Item 43 – R$9,80; Item 52 – R$2,40 – SMAS 
– Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - Prazo de 
vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 507/2020
ATA Nº 0230/21
CONTRATADA: CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS 
EM GERAL LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de material de higiene e limpeza 
– Valores Unitários - Item 13 - R$5,40; - Item 14 - R$2,90; 
Item 22 – R$1,25; Item 23 – R$0,85; Item 24 – R$3,49; 
Item 25 – R$2,45; Item 26 – R$2,45; Item 27 – R$1,30; Item 
28 – R$6,70; Item 29 – R$2,00; Item 39 – R$3,50; Item 46 
– R$8,20; Item 50 – R$12,80; Item 56 – R$3,90; Item 61 – 
R$6,10 – SMAS – Helena Cristina Rozales da Silva Maran-
goni - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 554/2020
ATA Nº 0231/21
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
OBJETO: Fornecimento de materiais de laboratório – Valores 
Unitários - Item 02 - R$2,450; - Item 06 - R$0,340; Item 10 – 
R$0,340 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021
ATA Nº 0232/21
CONTRATADA: RIO TELECON TELECOMUNICAÇÕES 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de aparelhos telefônicos – Valor 
Unitário - Item 03 - R$152,00 – SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021
ATA Nº 0233/21
CONTRATADA: RIO PRETO PRIME NEGÓCIOS & SERVI-
ÇOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de aparelhos telefônicos – Valor 
Unitário - Item 02 - R$42,00 – SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.   

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRA-
TOS

COMUNICADO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO DE SUSPENSÃO
CONCORRÊNCIA Nº 013/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 
EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA SEDE ADMINIS-
TRATIVA, CENTRO INCUBADOR E CENTRO EMPRESA-
RIAL DE EMPRESAS NO PARQUE TECNOLÓGICO VAN-
DA KARINA SIMEI BOLÇONE – SEC. MUN. DE OBRAS. 
Recorrente: DWJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 
ME, contra a decisão que a declarou inabilitada a prosseguir 
no certame licitatório. Recebo o recurso eis que tempestivo. 
As contrarrazões no prazo legal. Fica suspensa “sine die” a 
sessão de abertura das propostas fi nanceiras que estava de-
signada para ocorrer no dia 22 p.f. às 08:30 horas. Oportu-
namente, será informado, através de publicação na impren-
sa ofi cial, sobre o prosseguimento do processo. Publique-se 
para ciência. Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Compras 
e Contratos e Presidente da C.M.L.  
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 

https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELE-
TRÔNICO n° 92/2021, PROCESSO 1900/2021, objetivando 
o Registro de preços para aquisição de dispenser de sabo-
nete e álcool gel e porta papel toalha. Secretaria Municipal 
da Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 31/03/2021, 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 ELE-
TRÔNICO n° 94/2021, PROCESSO 1902/2021, objetivando 
a contratação de empresa para prestação de serviços para 
tratamento e limpeza de piscinas dos complexos e unidades 
escolares. Secretaria Municipal da Educação. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 05/04/2021, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 102/2021, PROCESSO 1930/2021, objetivando 
o registro de preços para aquisição de marmitex para o 
atendimento dos pacientes das Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPAS) e para as Unidades de Internação – COVID. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 31/03/2021, 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.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
56/2021 – PROCESSO Nº 1541/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição de lixeiras com 
pedal em atendimento as unidades escolares. Secretaria 
Municipal de Educação. Fica designada a data da sessão 
de retomada do pregão em epígrafe para o dia 18/03/2021 
às 14:00hs para continuidade dos trabalhos. Lucia Helena 
Antonio - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
496/2020 – PROCESSO Nº 13.868/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição e instalação 
de playground em eucalipto tratado para atendimento as 
unidades escolares. Secretaria Municipal de Educação. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 18/03/2021 às 14:30hs para continuidade 
dos trabalhos. Lucia Helena Antonio - Pregoeira.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2021
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista o parecer da Assessoria Jurídica e da 
Comissão de Licitações em relação à proposta apresen-
tada, HOMOLOGO a adjudicação do objeto da presente 
Concorrência Pública a JINHONG LI 23372263871, CNPJ 
nº 35.655.146/0001-50, tendo oferecido Permissão de Uso 
mensal no valor de R$1440,00 para 04 (quatro) Áreas Pú-
blicas, medindo 2,25 m2 cada, localizadas no novo Terminal 
Suburbano de São José do Rio Preto; e caso o faturamento 
médio por máquina ultrapasse os R$5.000,00/mês, a em-
presa licitante se comprometerá a pagar um bônus de mais 
R$200,00 por máquina, para a exploração comercial de 
serviço de alimentação, por meio da disponibilização de má-
quinas automáticas do tipo “Vending Machine”, extraindo-se 
o competente contrato com as cláusulas de estilo.
                            
São José do Rio Preto, 16 de março de 2021
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

E X T R A T O   D E   P O R T A R I A S 
PORTARIA N.º 35.158 DE 16 DE MARÇO DE 2021 
DESIGNA, a servidora adiante elencada, para prestar serviço à 
Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 8º, do Decreto nº 
18.558 de 20 de março de 2020, no período de 22 de março a 30 de 
abril de 2021, exclusivamente às segundas, quartas e sextas-feiras, 
permanecendo a percepção da gratificação e assegurada a 
percepção do adicional de insalubridade, a depender do local de 
exercício: 
 

SERVIDOR(A) SECRETARIA DE 
ORIGEM 

SECRETARIA 
DESTINO 

LARISSA BUZOLO 
RODRIGUES 

ADMINISTRAÇÃO SAÚDE 

 
PORTARIA N.º 35.159 DE 16 DE MARÇO DE 2021 
DESIGNA, o servidor adiante elencado, para prestar serviço à 
Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 8º, do Decreto nº 
18.558 de 20 de março de 2020, no período de 22 de março a 30 de 
abril de 2021, assegurada a percepção do adicional de insalubridade, 
a depender do local de exercício: 

SERVIDOR(A) SECRETARIA 
ORIGEM 

SECRETARIA 
DESTINO 

PERÍODO DA 
DESIGNAÇÃO 

ERIVALDO 
MACIEL DE 
MELO 

AGRICULTURA SAÚDE DE 22/03/2021 
A 30/04/2021 

PORTARIA N.º 35.149 DE 11 DE MARÇO DE 2021 
DEMITE, o(a) servidor(a) estatutário(a) LUIZ FERNANDO 
GONÇALVES BORGES, Médico Ginocologista, em face da 
conclusão do Processo Administrativo instaurado pela Portaria n.º 
964 de 28 de dezembro de 2020, nos termos do inciso II, do artigo 
220, da Lei Complementar n.º 05/90, por transgressão ao preceito 
contido no artigo 226, todos da Lei Complementar n.º 05/1990, 
surtindo os efeitos desta a partir de 08 de março de 2021. 

ADILSON VEDRONI 
   Secretário Municipal de Administração 

DECRETO Nº 18.860
DE 15 DE MARÇO DE 2021.

Alteração orçamentária.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 6º da Lei nº 13.684, de 19 de 
dezembro de 2020;
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 3.730.750,00 
(três milhões, setecentos e trinta mil, setecentos e cinquenta 
reais), para reforço de dotação orçamentária a seguir descri-
ta:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 216 R$ 50.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.122.0005.2057.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 247 R$ 160.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.122.0005.2060.4490.51.01 – Obras e instalações
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 259 R$ 22.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.122.0005.2060.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 293 R$ 29.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.122.0005.2057.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 585 R$ 350.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.691.0005.2047.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 586 R$ 28.500,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.691.0005.2047.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO
Ficha 687 R$ 4.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.662.0005.2047.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO
Ficha 688  R$ 7.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.662.0005.2047.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 583  R$ 10.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.608.0005.2061.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
X – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO
Ficha 477 R$ 10.250,00
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
16.001.18.542.0020.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente

XI – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 424  R$ 300.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.001.20.306.0022.2065.3390.32.01 – Material bem ou 
serviço para distribuição gratuita

XII – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 290 R$ 2.750.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.1019.4490.51.01 – Obras e instalações
XIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 56 R$ 10.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem da anulação parcial de dotação 
orçamentária a seguir descrita, nos termos do que dispõe o 
inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 355  R$ 650.500,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.001.20.306.0022.2051.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 568  R$ 10.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.608.0005.2061.3390.30.01 – Material de consumo
III – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO
Ficha 507 R$ 5.850,00
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
16.001.18.542.0020.2012.3390.30.01 – Material de consumo
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO
Ficha 470 R$ 3.400,00
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
16.001.18.542.0020.2001.3390.30.01 – Material de consumo
V – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E UR-
BANISMO
Ficha 474 R$ 1.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
16.001.18.542.0020.2001.3390.36.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 161 R$ 300.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2043.3350.43.01 – Subvenções Sociais
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 307 R$ 1.000.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 331 R$ 1.750.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.003.12.365.0013.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 54 R$ 10.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 2.272.200,00 
(dois milhões, duzentos e setenta e dois mil, duzentos reais), 
para reforço de dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 566 R$ 150.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.608.0005.2058.4490.52.03 – Equipamentos e 
material permanente

II – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Ficha 71 R$ 150.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
03.001.04.122.0002.2001.3390.93.01 – Indenizações e 
restituições
III – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Ficha 72 R$ 280.000,00
Programa 2 – Suporte Administrativo
03.001.04.122.0002.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 191 R$ 350.000,00
Programa 7 – Fomento ao Esporte e Lazer
06.001.27.811.0007.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
V – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Ficha 67 R$ 992.200,00
Programa 2 – Suporte Administrativo
03.001.04.122.0002.1016.4490.61.01 – Aquisição de imóveis
VI – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 1 R$ 150.000,00
Programa 2 – Suporte Administrativo
01.001.04.122.0002.2001.3390.30.01 – Material de consumo
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 619 R$ 200.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo
14.001.23.691.0016.2040.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
Art. 4º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2021, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 15 de março de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉ-
GICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUÍS ROBERTO THIESI 

PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

DECRETO Nº 18.862
DE 16 DE MARÇO DE 2021.

Alteração orçamentária.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 5º da Lei nº 13.384, de 19 de 
dezembro de 2020;
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 2.304.000,00 
(dois milhões, trezentos e quatro mil reais), para reforço das 
dotações orçamentárias a seguir descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 230 R$ 504.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.301.0008.2020.3390.39.05 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 236 R$ 1.000.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.302.0008.2022.3390.30.05 – Material de consu-
mo
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 645 R$ 800.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.1017.4490.52.05 – Equipamentos e ma-
terial permanente
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de 
que trata o artigo 1º decorrem do provável excesso de 
arrecadação na rubrica de receita 339, nos termos do que 
dispõe o inciso II do §1º e §3º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64.
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 4.380.000,00 
(quatro milhões, trezentos e oitenta mil reais), para reforço 
das dotações orçamentárias a seguir descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 54 R$ 2.180.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Ficha 176 R$ 2.200.000,00
Programa 2 – Suporte Administrativo
05.001.04.123.0002.2001.3390.93.01 – Indenizações e resti-
tuições
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 3º decorrem do superávit fi nanceiro verifi cado 
no Balanço Patrimonial do exercício de 2020, nos termos do 
que dispõe o inciso I do §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64.
Art. 5º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 26.000,00 
(Vinte e seis mil reais), para reforço das dotações orçamen-
tárias a seguir descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGOCIOS DO TURISMO
Ficha 636 R$ 23.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo
14.001.23.122.0016.2001.3391.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
II – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
 TIRO DE GUERRA
Ficha 8 R$ 3.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
01.002.05.153.0002.2001.3390.36.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
Art. 6º Os recursos necessários à abertura do crédito de 
que trata o artigo 5º decorrem das anulações parciais das 
dotações orçamentárias a seguir descritas, nos termos do 
que dispõe o inciso III do §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGOCIOS DO TURISMO
Ficha 619 R$ 23.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo
14.001.23.691.0016.2040.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
II – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Ficha 3 R$ 3.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
01.001.04.122.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
Art. 7º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2021, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 16 de março de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.



B-3Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
17 de março de 2021

DECRETO N.º 18.863
DE 16 DE MARÇO DE 2021.

Nomeia membros para integrar o Conselho Consultivo da 
Comunidade, Órgão Auxiliar do SeMAE – Biênio 2021/2022.
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 Leia Orgânica 
deste Município;
D E C R E T A:
ART. 1º Ficam nomeados para integrar o Conselho Consul-
tivo da Comunidade, Órgão Auxiliar do SeMAE, nos termos 
do artigo 8º da Lei Complementar 130, de 24 de agosto de 
2001, alterado pela Lei Complementar nº 376, de 21 de 
janeiro de 2013, os seguintes membros representantes das 
respectivas entidades:
I. REPRESENTANTE DO SEMAE
NICANOR BATISTA JÚNIOR
II. REPRESENTANTE DA SOCIEDADE DOS ENGENHEI-
ROS
LEANDRO JOSÉ CÂMARA
III. REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 
INDUSTRIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (ACIRP)
PEDRO LUIZ RIBEIRO RODRIGUES
IV. REPRESENTANTE DAS CENTRAIS SINDICAIS DOS 
TRABALHADORES
ELIMAR DAMIM CAVALETTO
V. REPRESENTANTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS
FABIANO LUÍS MEDEIROS SANCHES
VI. REPRESENTANTE DA UNESP – CAMPUS SÃO JOSÉ 
D RIO PRETO;
ALTAIR BENEDITO MOREIRA
VII. REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE;
MARA CRISTINA BRUNO DA SILVEIRA FREITAS
VIII. REPRESENTANTE DA FAMERP;
GILBERTO BEGGIORA FILHO
IX. COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO 
AMBIENTAL – CETESB;
CAROLINA OLIVEIRA RIZZATO
X. REPRESENTANTE DO COMITE DE BACIAS TURVO/
GRANDE - CBH TG;
SAMIR FELÍCIO BARCHA
XI.  REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO 
MEIO AMBIENTE;
KÁTIA REGINA PENTEADO CASEMIRO
XII.  REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA 
AGRICULTURA;
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR
XIII. REPRESENTANTE DA 22ª SEÇÃO DA OAB/SP;
PÉRSIO MORENO VILLALVA
XIV. REPRESENTANTE DAS ASSOCIAÇÕES DE BAIR-
ROS;
EZEQUIEL LUIS GABRIEL
XV. REPRESENTANTE DOS FUNCIONÁRIOS DO SeMAE;
ROBERTA GRESPAN CARDOZO
XVI. REPRESENTANTE DOS USUÁRIOS, DEVIDAMENTE 
CADASTRADOS NO SEMAE E QUE SERÃO INDICADOS 
PELO FÓRUM DAS ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS;
SABINO SIDNEY PIETRO
 § 1º O mandato dos Conselheiros supra nomeados, terão 
duração de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos para 
um novo mandato por indicação das Entidades que repre-
sentam.
§ 2.º Deixam de ser feitas, nesta oportunidade as indicações 
que se referem os incisos V e XV do § 1º do artigo 8º da Lei 
Complementar nº 130 de 24 de agosto de 2001, respecti-
vamente pela não manifestação da entidade e em razão da 
extinção do órgão estadual referido. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogado o Decreto 18.281 de 15 de abril de 2019.
Paço Municipal “Dr. Loft João Bassit”, 16 de março de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
NICANOR BATISTA JÚNIOR
SUPERINTENDENTE DO SEMAE
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e local de costume e pela Im-
prensa local.

DECRETO Nº 18.864
DE 16 DE MARÇO DE 2021.

Altera dispositivos do Decreto nº 15.960, de 06 de outubro 
de 2011, que dispõe sobre o Regimento Interno da Secreta-
ria Municipal de Saúde.
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 O item 13.2 do artigo 5º do Decreto nº 15.960, de 06 
de outubro de 2011, passa a vigorar alterado, com a seguin-
te redação:
“Art. 5º ...
...
13.2. Serviços Diagnósticos e Terapêuticos 
13.2.1. Centro Diagnóstico e Hospital Dia do Complexo Pró 
Saúde 
13.2.1.1. Gerência Clínica do Centro Diagnóstico e Hospital 
Dia do Complexo Pró Saúde
13.2.2. Serviço de Atenção Domiciliar 
13.2.3. Centro de Atendimento Especializado do Complexo 
Pró Saúde 
13.2.3.1 Gerência Técnica do Centro de Atendimento Espe-
cializado do Complexo Pró Saúde
13.2.4 Laboratório Municipal de Patologia Clinica do Com-
plexo Pró Saúde 
13.2.5. Centro de Atendimento Especializado na Saúde da 
Mulher - Nice Beolchi Nunes Ferreira
13.2.6. Banco de Leite Humano” (NR)
Art. 2º O artigo 118 do Decreto nº 15.960, de 06 de outubro 
de 2011, passa a vigorar alterado, com a seguinte redação:
“Artigo 118 A Gerência Técnica do Centro de Atendimento 
Especializado do Complexo Pró Saúde compete:
I - Cumprir as disposições legais e regulamentos em vigor;

II - Supervisionar a execução do Regimento Interno do corpo 
clínico da UNIDADE;
III - Supervisionar, monitorar e avaliar a execução das ativi-
dades de assistência médica na UNIDADE;
IV - Ajudar na elaboração e monitorar o uso dos protocolos 
clínicos instituídos pelo Departamento de Atenção Especiali-
zada da Secretaria Municipal de Saúde;
V - Elaborar escala mensal de atendimento médicos e super-
visionar o cumprimento da mesma, assim como as cobertu-
ras de eventuais ausências;
VI - Visar o bom exercício da medicina na Instituição, obe-
decendo-se o Código de Ética Médica, as disposições legais 
em vigor, a ordem interna, e as resoluções e/ou portarias dos 
órgãos e autoridades competentes em matéria de procedi-
mento ético ou recomendações técnicas;
VII - Opinar nas situações de afastamentos para treinamen-
tos, congressos e reuniões de acordo com critérios estabele-
cidos pela Secretaria Municipal de Saúde;
VIII - Representar o corpo clínico junto ao Departamento de 
Atenção Especializada e a SMS;
IX - Participar efetivamente do Colegiado na execução das 
ações de planejamento, processos de trabalho, propondo 
adequações e redimensionamento da Unidade na busca 
permanente pela efi ciência e efi cácia dos resultados;
X - Executar outras atribuições e atividades afi ns.” (NR)
Art. 3º O artigo 119 do Decreto nº 15.960, de 06 de outubro 
de 2011, passa a vigorar alterado, com a seguinte redação:
“Artigo 119 A gerência do Laboratório de Patologia Clinica do 
Complexo Pró Saúde, compete: 
I - Gerir, coordenar e controlar a execução das atividades 
técnicas do Setor Pré Analítico e Analítico do Laboratório de 
Patologia Clinica;
II - Orientar e supervisionar a execução das análises veri-
fi cando a existência de amostras aguardando o processo 
dentro dos prazos de validade estabelecidos distribuindo e 
coordenado a distribuição das tarefas à equipe técnica; 
III - Propor e participar da formulação de política de saúde 
no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde voltada para a 
Política Nacional de Atenção Especializada;
IV – Controlar estoque de insumos e reagentes com emissão 
de solicitações de materiais para reposição do estoque bem 
como seu recebimento, conferencia e posicionamento do 
material para o uso diário;
V – Analise e controle sistemático do custo da unidade;
VI – Zelar pela manutenção dos materiais e equipamentos 
além da segurança e higienização do processo de análise 
verifi cando os procedimentos adequados pela equipe;
VII - Manter Atualizados os Manuais de Rotinas e Protoco-
los Assistenciais, em acordo com normativas da gestão de 
qualidade;
VIII - Organizar e manter atualizado banco de dados ne-
cessário à sua área de atuação, e monitorar indicadores 
assistenciais e de gestão através de relatórios validados pelo 
Departamento de Atenção Especializada;
IX - Deliberar nas situações de afastamentos para treina-
mentos, congressos e reuniões de acordo com critérios 
estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde;
X - Realizar o planejamento, execução, controle e avaliação 
em consonância com o sistema de monitoramento da Secre-
taria de Saúde;
XI – Participar e promover a gestão de qualidade e acredita-
ção do laboratório;
XII - Executar outras atribuições e atividades afi ns.” (NR)
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 16 de março de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ALDENIS ALBANEZE BORIM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR – GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e, pela 
Imprensa Local.

PROTOCOLO TERMO RAZÃO SOCIAL
2020000279698 TRM-P-A 000515 A I CORTEZ DROGARIA LTDA
2020000232604 TRM-P-H 000177 ASSOCIAÇÃO AFAM DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2020000270516 TRM-P-A 000510 BOTICA MANIPULACAO RIO PRETO LTDA
2020000228646 TRM-P-H 000175 CAASP CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO
2020000291609 TRM-P-H 000206 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
2020000004220 TRM-P-H 000121 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
2020000190095 TRM-P-H 000161 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
2020000278328 TRM-P-H 000203 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS
2020000269557 TRM-P-A 000509 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS
2020000225633 TRM-P-H 000172 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS
2020000232242 TRM-P-H 000171 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS
2020000225622 TRM-P-H 000171 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS
2020000246685 TRM-P-H 000176 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP
2020000230796 TRM-P-H 000176 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP
2020000256556 TRM-P-H 000193 CORTEZ & CORTEZ FARMA DROGARIA LTDA
2020000256552 TRM-P-H 000193 CORTEZ & CORTEZ FARMA DROGARIA LTDA
2020000256543 TRM-P-H 000193 CORTEZ & CORTEZ FARMA DROGARIA LTDA

2020000246354 TRM-P-H 000201
CRIVA CENTRO REGIONAL DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E 

VASCULAR
2020000241483 TRM-P-H 000184 DAVANZZO FARMACIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI
2020000274453 TRM-P-A 000513 DROGAN DROGARIAS LTDA
2020000266455 TRM-P-A 000512 DROGAN DROGARIAS LTDA
2020000218180 TRM-P-C 000291 DROGAN DROGARIAS LTDA
2020000239429 TRM-P-H 000182 DROGAN DROGARIAS LTDA
2020000243459 TRM-P-H 000185 DROGAN DROGARIAS LTDA
2020000249062 TRM-P-H 000192 DROGARIA LIBERDADE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EIRELI ME
2020000232678 TRM-P-H 000178 DROGARIA PHARMAVIDA LTDA ME
2020000238735 TRM-P-H 000181 DROGARIA PLE LTDA
2020000164820 TRM-P-H 000158 DROGARIA RIO BRANCO RIO PRETO LTDA
2020000045594 TRM-P-A 000495 DROGARIA SAUDE RIO PRETO LTDA ME
2020000081915 TRM-P-A 000495 DROGARIA SAUDE RIO PRETO LTDA ME
2020000286310 TRM-P-H 000204 DROGARIA ZONA SUL SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA ME
2020000251099 TRM-P-H 000198 EWS FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
2020000246589 TRM-P-H 000197 EWS FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
2020000262708 TRM-P-H 000194 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO
2020000254452 TRM-P-H 000196 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA

2020000234338 TRM-P-H 000173
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO 

PRETO

2020000258801 TRM-P-A 000506
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO 

PRETO

2020000234330 TRM-P-H 000174
FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO

2020000258806 TRM-P-A 000505
FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO
2020000246496 TRM-P-H 000189 HOME CARE CENE HOSPITALLAR LTDA
2020000207192 TRM-P-C 000288 HOSPITAL DE OLHOS REDENTORA LTDA
2020000262686 TRM-P-H 000187 HOSPITAL DE OLHOS REDENTORA LTDA

EDITAL DE TERMO DE INUTILIZAÇÃO  DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2020000246351 TRM-P-H 000202 INSTITUTO DE RADIODIAGNÓSTICO RIO PRETO LTDA
2020000209393 TRM-P-C 000289 INSTITUTO DO CORAÇÃO RIO PRETO LTDA
2020000259127 TRM-P-A 000504 INSTITUTO MANIGLIA LTDA
2020000262136 TRM-P-H 000195 J H C DROGARIAS EIRELI EPP
2021000007642 TRM-P-A 000518 KJ PASTORELLI FARMACIA EIRELI ME
2020000275355 TRM-P-A 000514 KJ PASTORELLI FARMACIA EIRELI ME
2019000264219 TRM-P-A 000508 KJ PASTORELLI FARMACIA EIRELI ME
2020000241634 TRM-P-H 000183 M A B FAMARCIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI
2020000224979 TRM-P-H 000170 MA CONDE DROGARIA LTDA EPP
2020000074623 TRM-P-A 000491 MAMA IMAGEM LTDA
2020000181291 TRM-P-H 000160 MAMA IMAGEM LTDA
2020000171472 TRM-P-H 000160 MAMA IMAGEM LTDA
2020000234675 TRM-P-H 000180 MAMA IMAGEM LTDA
2020000217893 TRM-P-C 000290 MC DROGARIA LTDA ME
2020000217876 TRM-P-C 000290 MC DROGARIA LTDA ME
2020000304769 TRM-P-A 000516 MILDROGAS RIO PRETO LTDA
2020000214305 TRM-P-A 000374 MILTON R DA SILVA & CIA LTDA
2020000222466 TRM-P-H 000169 MULTIFÓRMULAS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI
2020000205961 TRM-P-C 000287 PERSONALIZE PHARMA LTDA
2020000205953 TRM-P-C 000287 PERSONALIZE PHARMA LTDA
2020000187358 TRM-P-A 000500 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
2020000213990 TRM-P-H 000166 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
2020000160238 TRM-P-H 000165 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
2020000158470 TRM-P-H 000155 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
2020000187389 TRM-P-A 000498 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
2020000261561 TRM-P-A 000507 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
2020000152910 TRM-P-H 000154 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
2020000193303 TRM-P-H 000168 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
2020000232500 TRM-P-H 000179 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
2020000244174 TRM-P-H 000200 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
2020000158469 TRM-P-H 000157 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
2020000161997 TRM-P-H 000156 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
2020000244181 TRM-P-H 000199 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

2020000217799 TRM-P-C 000292 REDE CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME

2020000016969 TRM-P-H 000162 REDE CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME

2020000245920 TRM-P-H 000190 REDE MAIA DROGARIA LTDA ME
2020000087982 TRM-P-A 000493 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
2020000261303 TRM-P-H 000191 UBATAN DA SILVA ME
2020000289491 TRM-P-H 000205 UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA

2020000163049 TRM-P-H 000159 UNIMED SAO JOSE DO RIO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

2020000245412 TRM-P-H 000188 UNIMED SAO JOSE DO RIO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

2020000244488 TRM-P-H 000186 VITALITE FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI ME

EDITAL DE TERMO DE INUTILIZAÇÃO  INDEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROTOCOLO TERMO RAZÃO SOCIAL
2020000273661 - ERICA STEPHANIE TAGAWA ODA DROGARIA ME
2020000258375 - MAIZA CARLA DA CONCEIÇÃO ME
2020000292908 - MILDROGAS RIO PRETO LTDA

São José do Rio Preto, 17 de março de 2021.

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária

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: 11.03.2021. Valor do acréscimo: R$ 
39.055,27. Valor total: R$ 531.032,83.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 16/2021, 
Processo SICOM 370/2021 objetivando a aquisição de bom-
bas peristálticas para aplicação de produto químico: hipo-
clorito de sódio 12% (m/m). Todas com assistência técnica 
em território nacional. Prazo de Entrega: em até 45 dias. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 31.03.2021, às 
08h30 e abertura a partir das 08h35. O edital, na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no portal de compras. 
S. J. Rio Preto, 09.03.2021 – Wagner Castilho Botaro - Ge-
rente de Operação e Manutenção - Esgoto.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 18/2021, 
Processo SICOM 384/2021 objetivando a Aquisição de 
810 metros de tubo de PVC liso com diâmetro de 300mm e 
37 unidades de sela coletora compacta para utilização na 
margem direita do Córrego do Monjolinho. Prazo de Entre-
ga: 30 dias. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 30.03.2021, às 08h30 e abertura a partir das 08h35. O 
edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no portal de compras. 
S. J. Rio Preto, 05.03.2021 – Carla Cristina Bernardo - Ge-
rente Interina de Planejamento, Projetos e Obras.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público.
# CREDOR Nº 0369611 – Construtora Elevação Ltda
Valor: R$ 1.096.524,38
Motivo: Tendo em vista a liberação do recurso federal. 
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa 
local.
João Marcelino Ruiz – Gerente Adm. e Financeiro
José Roberto Biroli – Diretor de Gestão
Nicanor Batista Junior – Superintendente
EXTRATO DE PORTARIA n.º 032, de 16 de março de 2021
Dispõe sobre a regulamentação do Decreto Municipal nº 
18.861, de 16 de março de 2021, no âmbito do SeMAE e 
sobre a expedição de declaração de atividade ou serviço 
essencial de que trata o Anexo III para servidores autárqui-
cos e serviços coadjuvantes contratados e dá outras provi-
dências.
O SUPERINTENDENTE do SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔ-
NOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRE-
TO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar Municipal n. 130, de 24 de agosto de 2001; 
Considerando o Decreto Municipal nº 18.861, de 16 de 
março de 2021, que dispõe sobre novas medidas restritivas 
de enfrentamento a pandemia do COVID-19 e dá outras 
providências;
Considerando que o art. 13, §§, do mencionado diploma, 
diz que o dirigente autárquico deve implementar as medidas 
necessárias, no âmbito de suas atribuições, o cumprimento 
de suas regras, observadas as especifi cidades dos campos 
funcionais do órgão;
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Considerando que, conforme § 2º, do dispositivo suscitado, 
a prestação de jornada laboral dos servidores públicos deve 
se dar preferencialmente mediante teletrabalho, devendo 
ser ressalvados os casos defi nidos e autorizados pelo gestor 
público acerca das atividades essenciais, que necessitam 
imprescindivelmente da prestação presencial, o que exigirá 
que portem consigo, entre 17 de março de 2021 a 31 de 
março de 2021, o documento que há no Anexo III do Decreto 
Municipal nº18.861/21;
Considerando que o art. 8º, do decreto em apreço, que os 
postos de combustíveis e ofi cinas de manutenção de veícu-
los automotores, para executarem serviços ou abastecimen-
tos, deverão exigir documento comprobatório de atividade 
permitida, conforme indica;
Considerando que há contratados que prestam serviços ao 
SeMAE em atividades essenciais relacionadas à operação 
da autarquia na adução, tratamento e distribuição de água 
potável e na coleta, afastamento, tratamento e disposição 
fi nal de esgoto sanitário;
RESOLVE:
Art. 1º. Todos os servidores do SeMAE, com exceção da-
queles que trabalham na operação e manutenção das redes, 
equipamentos e próprios públicos relacionados à adução, 
tratamento e distribuição de água potável e a coleta, afasta-
mento, tratamento e disposição fi nal de esgoto sanitário e no 
atendimento ao usuário devem exercer suas funções em re-
gime de teletrabalho a partir de 17 de março de 2021 até 31 
de março de 2021, a não ser que de outra forma disponha o 
diretor ou o gerente à qual sua repartição se subordina.
Art. 2º. Aos servidores que necessitarem de exercer suas 
funções em regime presencial, que deverão ser apenas 
aqueles essenciais e imprescindíveis para a operação e 
manutenção das redes, equipamentos e próprios públicos 
relacionados à adução, tratamento e distribuição de água 
potável e a coleta, afastamento, tratamento e disposição 
fi nal de esgoto sanitário e no atendimento ao usuário, deve-
rão receber a DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE OU SERVIÇO 
ESSENCIAL que que há no Anexo III do Decreto Municipal 
nº18.861/21 e portá-lo consigo entre os dias 17 de março de 
2021 e 31 de março de 2021.
Art. 3º. A expedição da declaração de que trata o art. 2º des-
ta portaria será feito da seguinte forma:
I – Dos cargos em comissão, pelo superintendente;
II – De todos os servidores lotados nas repartições da direto-
ria jurídica, pelo diretor jurídico;
III – Dos coordenadores e chefes de divisão, pelos gerentes 
a que forem subordinados;
IV – Dos demais servidores, pelos coordenadores e chefes 
de divisão a que forem subordinados.
Parágrafo único. Somente poderá emitir a declaração de que 
trata este artigo quem tiver recebido esta declaração de seu 
superior, nos mesmos termos.
Art. 4º. As empresas contratadas prestadoras de serviços 
ou executoras de obras ao SeMAE deverão suspender seus 
préstimos até 31 de março de 2021, a não ser aquelas que 
sejam essenciais e imprescindíveis para a operação e manu-
tenção das redes, equipamentos e próprios públicos relacio-
nados à adução, tratamento e distribuição de água potável 
e a coleta, afastamento, tratamento e disposição fi nal de 
esgoto sanitário e no atendimento ao usuário.
Parágrafo único. Os fi scais dos contratos de prestadoras 
de serviços ou executoras de obras imprescindíveis deve-
rão passar a DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE OU SERVI-
ÇO ESSENCIAL que há no Anexo III do Decreto Municipal 
nº18.861/21 para os empregados que elas indicarem, bem 
como aos veículos de sua frota empenhada em seu mister. 
Art. 5º. É proibida a expedição de Declaração de Atividade 
ou Serviço Essencial nos termos desta portaria de forma 
indevida ou inverídica e tal ocorrência, além das cominações 
penais, ensejará a responsabilização funcional do servi-
dor autárquico emitente ou portador do tal documento por 
cometimento de infração, a ser apurada em regular processo 
administrativo.
Art. 6º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
São José do Rio Preto, 16/03/2021, Nicanor Batista Junior, 
Superintendente do SeMAE
S. J. Rio Preto 16.03.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

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 BATEDEIRAS PLANETÁRIA – MONDIAL 
(PATRIMÔNIOS: 254607, 254608, 254609, 254610 e 
254611). PARA SEU USO EXCLUSIVO, VEDADO A POS-
SIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO, 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:  16 DE MARÇO DE 2021.

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 COMUNI-
DADE SÓ POR HOJE.
OBJETO: TERMO DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS, CONS-
TITUÍDO DE 01 BATEDEIRA PLANETÁRIA – MONDIAL (PA-
TRIMÔNIO: 254612). PARA SEU USO EXCLUSIVO, VEDA-
DO A POSSIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO, 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° 03/2018 
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:  16 DE MARÇO DE 2021.

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
INSPETORIA FISCAL TRIBUTÁRIA – IFT / DAFT 

EDITAL N° 14/2021  
16 DE MARÇO DE 2021 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Inspetoria 
Fiscal Tributária NOTIFICA os contribuintes abaixo qualificados do 
LANÇAMENTO DE OFÍCIO , efetuado através do encerramento  de 
ofício das competências em aberto no Livro Eletrônico Giss Online, 
conforme tabelas abaixo discriminadas.  
Ficam os contribuintes identificados intimados a recolher o débito 
no montante discriminado na guia a ser emitida eletronicamente 
(através do site https://portal.gissonline.com.br/ ou nas Unidades 
do Poupa Tempo ou Ganha Tempo Cidade Norte), ou  a apresentar 
defesa por escrito no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 
5º (quinto) dia posterior à data de publicação deste edital , conforme 
artigos 19 e 20 da Lei Complementar Municipal n° 588 de 01/03/2019, na 
Unidade da Secretaria Municipal da Fazenda localizada no 
Poupatempo (Rua Antônio de Godoy, 3033 - Centro - CEP 15015-
100 - São José do Rio Preto - SP), sob pena de cobrança 
executiva, nos termos dos artigos 217, VII, 237 e 244 da Lei 
Municipal n° 3359/83. 
Informamos que protocolo de solicitações ,encaminhamento 
de documentos e recursos/defesa podem ser efetuados 
através do e-mail 
semfaz.ift@riopreto.sp.gov.br(recomendamos  confirmar o 
recebimento do e-mail através do telefone/whatssapp da 
Secretaria da Fazenda (17) 3201-1315). 
A referida ação está prevista no  inciso V do artigo 46 da Lei 
Complementar n° 178/2003 e os valores apurados na data do 
lançamento de ofício serão recalculados  conforme encargos 
previstos no § 2º do artigo supracitado desde a data em que 
deveriam ter sido pagos, consoante artigo 7° do Decreto  n° 
12.214/2004, até a data do efetivo pagamento. 
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São José do Rio Preto (SP), 16 de Março de 2021. 

Giovanna Rossi Perssinotte Abate  
Auditor Fiscal Tributário Municipal  

Laryssa Chaves Lima 
Auditor Fiscal Tributário Municipal  
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 
2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL nº 
15/2021
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Com-
plementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
no artigo 14 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 
2018, fi cam as pessoas jurídicas abaixo relacionadas impedi-
das de optar pelo SIMPLES NACIONAL:
CNPJ: 41.030.087/0001-27
Razão Social: BERLIM LOJA DE CONVENIÊNCIA DE RIO 
PRETO
CNPJ: 41.040.187/0001-34
Razão Social: BORETTI CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 
LTDA
CNPJ: 40.615.384/0001-71
Razão Social: ULTIMATE STORE EIRELI
CNPJ: 41.010.298/0001-06
Razão Social: DERMAREY FRANCHISING ESTÉTICA LTDA
CNPJ: 41.055.646/0001-53
Razão Social: ADRIANA J. G. DE MORAES SILVA
CNPJ: 41.016.751/0001-83
Razão Social: MARCELO CANDIDO POTILHO GOUVEIA
CNPJ: 40.837.719/0001-04
Razão Social: ARTE EM PÃES LTDA
CNPJ: 40.523.071/0001-93
Razão Social: BOX SUPREME SERVIÇOS AUTOMOTORES 
LTDA
CNPJ: 40.886.006/0001-22
Razão Social: VALOPRIME CONSULTORIA E GESTÃO 
EMPRESARIAL LTDA
Conforme processamento realizado, em 16 de Março de 
2021, pela Receita Federal do Brasil as empresas acima 
mencionadas incorreram na(s) seguinte(s) situação(ões):
- O contribuinte encontra-se em situação cadastral munici-
pal irregular. Fundamentação Legal: inciso XVI do artigo 17 
da Lei Complementar Nacional nº 123/06 e inciso XXIV do 
artigo 15 da Resolução CGSN nº 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da op-
ção pelo SIMPLES NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data da publicação deste Termo. A impugnação 
deverá ser dirigida ao Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária e 
protocolada na unidade do POUPATEMPO deste município.
São José do Rio Preto, 16 de Março de 2021.
Carlos Alberto Paula Alves Auditor-Fiscal Tributário Municipal 
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária

Extrato de portaria n°014/2020 CGM de 04 de agosto 
de 2020 ref. a Sindicância Investigativa 014/2020: onde 
foram apurados os fatos relatados no documento nº 246/20 
- Ouvidoria/GCM, decidiu-se pelo ARQUIVAMENTO desta,  
com base no art. 233, I, combinado com o artigo 263 am-
bos da Lei Complementar 05 de 28 de dezembro de 1990. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES 
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Extrato de portaria n°002/2020 CGM de 29 de feverei-
ro de 2020 ref. ao Processo Administrativo Disciplinar 
002/2020: onde averiguou-se eventual ilegalidade na condu-
ta dos Guardas Civis Municipais: David Rodrigues de Lima, 
Paulo Roberto de Souza Affonso, Matheus Vilela Cortezia, 
Michel Fellipe de Souza Afonso, William da Silva Brajato e 
Rafael Fernandes de Carvalho e decidiu-se pelo ARQUIVA-
MENTO desta,  com base no art. 233, I, da Lei Complemen-
tar 05 de 28 de dezembro de 1990. SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/
CORREGEDORIA/GCM

Extrato de portaria n°005/2020 CGM de 14 de julho 
de 2020 ref. a Sindicância Administrativa Disciplinar 
005/2020: onde averiguou-se eventual ilegalidade na con-
duta dos Guardas Civis Municipais: Glauber Cesar da Silva 
Ganzela e Celso Messias da Silva Filho decidiu-se pelo AR-
QUIVAMENTO desta,  com base no art. 233, I, combinado 
com o artigo 263 ambos da Lei Complementar 05 de 28 de 
dezembro de 1990. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂN-
SITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/
GCM

Extrato de portaria n°007/2020 CGM de 06 de agosto 
de 2020 ref. a Sindicância Administrativa Disciplinar 
007/2020: onde averiguou-se eventual ilegalidade na con-
duta dos Guarda Civil Municipal: Willian Junio de Paula Cury 
decidiu-se pelo ARQUIVAMENTO desta,  com base no art. 
233, I, combinado com o artigo 263 ambos da Lei Comple-
mentar 05 de 28 de dezembro de 1990. SECRETARIA MU-
NICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/
CORREGEDORIA/GCM

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

PORTARIA Nº 011

De 16 de março de 2021
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO, Diretor Presidente da 
Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto 
- EMURB, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
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;
DETERMINA:
CAPÍTULO I
DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS
Art. 1º - Fica suspenso o expediente dos funcionários 
lotados nos setores: manutenção, área azul e zeladoria (do 
Terminal Urbano) entre os dias 17 e 21 de Março de 2021, 
como medida de prevenção contágio e proliferação do 
Covid-19 (Coronavírus) devendo os funcionários afastados 
permanecerem em casa, totalmente afastados de quaisquer 
tipos de aglomerações, sendo restabelecido o expediente 
normal de trabalho nestes setores á partir do dia 22 de mar-
ço de 2021.
Art. 2º- Fica determinado preferencialmente, em atividades 
de cunho administrativo na EMURB, a prestação de jornada 
laboral mediante teletrabalho, observadas as especifi cida-
des dos campos funcionais.
Art. 3º -  A chefi a imediata é responsável pelo monitoramen-
to do trabalho realizado no regime de teletrabalho e deverá, 
ao fi m do período: 
I - atestar a regular atuação do funcionário, mediante relató-
rio;
II - anotar eventuais falhas na atuação;
III - justifi car as ausências registradas no sistema de ponto 
decorrentes do regime de teletrabalho; e
IV - solicitar a apuração de responsabilidade no caso de 
eventuais falhas na prestação dos serviços ou descumpri-
mento desta Portaria.
Art. 4º - Fica suspenso o atendimento presencial na adminis-
tração da EMURB entre os dias 17 e 21 de março de 2021. 
Art. 5º - As reuniões ordinárias dos Conselhos de Adminis-
tração e Fiscal, serão realizadas remotamente por prazo de 
60 (sessenta) dias.
Art. 6º - Como medidas profi láticas, os serviços essenciais 
desempenhados pela EMURB nos locais de prestação de 
serviços deverão adotar as seguintes medidas:
I – defi nir responsáveis pelo acompanhamento de casos 
suspeitos e confi rmados de funcionários,
incluindo monitoramento de contatos dentro do estabeleci-
mento, com sistematização de dados e
notifi cação às autoridades competentes;
II – organizar ponto de descontaminação na entrada de 
funcionários para higiene pessoal e higienização de objetos 
e outros pertences;
III – garantir o uso obrigatório de máscara de proteção respi-
ratória, de utilização individual, para
os funcionários, com cobertura total do nariz e boca, sem 
espaços laterais;
IV – higienizar as superfícies de toque, antes e após o início 
das atividades;
V – higienizar objetos, equipamentos, utensílios e materiais 
utilizados (entre um uso e outro),
inclusive quando houver prestação de serviços realizados no 
endereço do solicitante;
VI – capacitar todos os funcionários quanto às medidas e 
ações de prevenção à transmissão da
COVID-19, incluindo como identifi car sintomas, quais são 
os casos de isolamento, procedimentos de higiene pessoal 
e demais regras dos protocolos, manuais, legislação e boas 
práticas a serem seguidas;
VII – proibir acesso de pessoas, inclusive funcionários e 
colaboradores, com qualquer sintoma
gripal às dependências dos estabelecimentos;
VIII – realizar monitoramento de temperatura dos funcioná-
rios e colaboradores, diariamente, em
todos os estabelecimentos, sendo vedada a presença de 
pessoas no local que apresentarem
temperatura superior a 37,5 °C;
IX – comunicar o setor de Recursos Humanos (RH) da em-
presa sobre casos suspeitos e
confi rmados de COVID-19, bem como informação aos fun-
cionários da mesma área/equipe,
trabalhadores e clientes que tiveram contato próximo com o 
paciente do caso suspeito ou
confi rmado nos últimos 14 dias;
X – garantir a renovação de ar (entrada de ar externo e saí-
da do ar interno – troca de ar) inclusive
quando instalado equipamento de climatização (ar condicio-
nado), preferencialmente com
ventilação natural através de aberturas de portas e janelas;
XI – garantir horários alternados para uso dos locais de 
alimentação de funcionários,
viabilizando o distanciamento mínimo, conforme protocolo 
sanitário, sendo obrigatório o uso de
máscaras e proibido o compartilhamento de talheres, pratos 
ou copos, bem como alimentos;
XII – reduzir para o máximo de 1/3 (um terço) a equipe atu-
ante em cada turno de trabalho;
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Art. 7º - O teletrabalho e ou afastamento temporário das 
funções não altera o regime disciplinar aplicável.
Art. 8º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogando-se as disposições em contrário.
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor-Presidente

 
DECRETO Nº18.861 

DE 16 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 Este Decreto institui medidas restritivas, de caráter temporário e excepcional, no âmbito 
da medida de quarentena, com o objetivo imediato de conter a transmissão e disseminação da 
COVID-19.  
 
Art. 2º. As medidas estabelecidas neste decreto terão eficácia a partir das 00h00min do dia 17 
de março de 2021 até às 23h59min do dia 31 de março de 2021. 
 
Art.3º. Aos estabelecimentos cujo funcionamento será permitido por este Decreto deverão 
cumprir as seguintes medidas: 
 
I – definir responsáveis pelo acompanhamento de casos suspeitos e confirmados de funcionários, 
incluindo monitoramento de contatos dentro do estabelecimento, com sistematização de dados e 
notificação às autoridades competentes; 
 
II – organizar ponto de descontaminação na entrada de funcionários do estabelecimento para 
higiene pessoal e higienização de objetos e outros pertences; 
 
III – garantir o uso obrigatório de máscara de proteção respiratória, de utilização individual, para 
os funcionários, com cobertura total do nariz e boca, sem espaços laterais, sendo que a troca 
deverá ser realizada a cada 3 horas ou sempre que esta se apresentar úmida ou com sujidades; 
 
IV – higienizar as superfícies de toque, antes e após o início das atividades; 
 

 
V – higienizar objetos, equipamentos, utensílios e materiais utilizados (entre um uso e outro), 
inclusive quando houver prestação de serviços realizados no endereço do solicitante; 
 
VI – capacitar todos os funcionários quanto às medidas e ações de prevenção à transmissão da 
COVID-19, incluindo como identificar sintomas, quais são os casos de isolamento, 
procedimentos de higiene pessoal e demais regras dos protocolos, manuais, legislação e boas 
práticas a serem seguidas; 
 
VII – proibir acesso de pessoas, inclusive funcionários e colaboradores, com qualquer sintoma 
gripal às dependências dos estabelecimentos; 
 
VIII – realizar monitoramento de temperatura dos funcionários e colaboradores, diariamente, em 
todos os estabelecimentos, sendo vedada a presença de pessoas no local que apresentarem 
temperatura superior a 37,5 °C; 
 
IX – comunicar o setor de Recursos Humanos (RH) da empresa sobre casos suspeitos e 
confirmados de COVID-19, bem como informação aos funcionários da mesma área/equipe, 
trabalhadores e clientes que tiveram contato próximo com o paciente do caso suspeito ou 
confirmado nos últimos 14 dias;  
 
X – garantir a renovação de ar (entrada de ar externo e saída do ar interno – troca de ar) inclusive 
quando instalado equipamento de climatização (ar condicionado), preferencialmente com 
ventilação natural através de aberturas de portas e janelas; 
 
XI – garantir horários alternados para uso dos locais de alimentação de funcionários, 
viabilizando o distanciamento mínimo, conforme protocolo sanitário, sendo obrigatório o uso de 
máscaras e proibido o compartilhamento de talheres, pratos ou copos, bem como alimentos; 
 
XII – reduzir para o máximo de 1/3 (um terço) a equipe atuante em cada turno de trabalho; 
 
XIII – oferta de serviço de delivery, autorizados por este decreto, com observância dos 
protocolos constantes do Anexo IV. 
 
Parágrafo único: Nos locais reservados à alimentação dos funcionários, nos termos do inciso 
XI, será possível a retirada da máscara apenas e exclusivamente no momento da refeição, sendo 
obrigatória a realização da higienização de mesas, cadeiras e demais objetos a cada ciclo de uso e 
a disponibilização de água e sabão ou álcool em gel 70% na entrada dos ambientes, bem como a 
higienização das mãos na entrada e saída do local. 
 
Art.4º. As medidas emergenciais, instituídas por este decreto, consistem na vedação de: 
 
I – circulação sem o uso de máscara de proteção facial com cobertura total do nariz e boca, 
excetuadas as crianças menores de 3 (três) anos e pessoas com deficiências; 
 

 
II – circulação de pessoas que não sejam trabalhadores previstos nos serviços descritos neste 
decreto ou pessoas em busca de atendimento de saúde, devidamente justificado, inclusive em 
condomínios, clubes e áreas residenciais; 
 
III – aglomeração, considerada mais de 3 (três) pessoas reunidas, sem o distanciamento mínimo 
de 1,5 m (um metro e meio) entre cada pessoa e/ou sem uso de máscaras, incluindo festas 
particulares em chácaras, condomínios, reuniões e eventos com qualquer finalidade; 
 
IV – práticas esportivas e de condicionamento físico em espaços coletivos públicos ou privados;  
 
V – utilização de equipamentos de uso coletivo, tais como, bancos, brinquedos de parques 
infantis, espaço kids, academias ao ar livre, piscinas e outras estruturas em espaços públicos e 
privados; 
 
VI – transportes turísticos ou com finalidade recreativa e de lazer, tais como “trenzinhos e 
ônibus adaptados para lazer”; 
 
VII – realização de cultos ou missas religiosas presenciais; 
 
VIII – aulas, cursos e treinamentos presenciais; 
 
IX – venda de produtos, distribuição de panfletos, entre outras abordagens que não respeitem o 
distanciamento mínimo entre pessoas, em áreas públicas ou privadas; 
 
X – comércio, fornecimento e transporte de bebidas alcoólicas; 
 
XI – fornecimento ou consumo de alimentos e bebidas nas dependências do estabelecimento;  
 
XII – utilização de bebedouros com ingestão de água diretamente da torneira; 
 
XIII – a visitação aos cemitérios públicos ou privados; 
 
XIV – atendimento no sistema drive até as 23:59 h do dia 21 de março de 2021, sendo permitido 
nas atividades que estão autorizadas a funcionar no presente decreto, apenas a partir da 0:00 h do 
dia 22 de março de 2021 tão somente nos estabelecimentos que possuírem estrutura para a 
realização, observados os protocolos estabelecidos no Anexo V deste Decreto.  
 
Art. 5º. Os velórios poderão ser realizados com duração máxima de até 4 horas, com, no 
máximo, 05 pessoas por sala, rotatividade e sem permanência na área comum, devendo a urna 
funerária ser lacrada se o atestado de óbito constar suspeita de COVID-19. 
 
Art. 6º. Todas as atividades exercidas no município estão sujeitas ao cumprimento das medidas 
regradas no presente decreto, observados os seguintes parâmetros de classificação: 
 

 
I – as atividades 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 estabelecidas considerando a essencialidade e o risco de contaminação, devendo 
ser seguidas conforme 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 entendidos os que na ausência 
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.7º. As regras de funcionamento são estabelecidas de acordo com a atividade, risco e 
essencialidade, bem como as medidas específicas, conforme definidas no Anexo I do presente 
decreto para vigência das 0:00 h do dia 17 de março de 2021 até 23:59 h do dia 21 de março de 
2021 e no Anexo II do presente decreto para vigência das 0:00 h do dia 22 de março de 2021 até 
23:59 h do dia 31 de março de 2021. 
 
Parágrafo único: As atividades não descritas nos Anexos I e II estão terminantemente 
proibidas, exceto aquelas de caráter administrativo executadas por teletrabalho.  
 
Art. 8º. Os postos de combustíveis e oficinas de manutenção de veículos automotores, para 
executarem o serviço ou abastecimento, deverão exigir documento comprobatório de atividade 
permitida do presente decreto, conforme modelo especificado no Anexo III. 
 
Parágrafo único: A declaração deverá ficar disponível para fins de fiscalização e confrontação 
da quantidade de combustível vendida ou serviço executado com o documento entregue. 
  
Art. 9º. O descumprimento do disposto neste decreto e nos protocolos anexos, sem prejuízo da 
sanção penal, 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 regulamentadoras 
pertinentes. 
 
Art. 10. Nas constatações de infração por desrespeito às regras do presente decreto deverá ser 
imposta, sem prejuízo de outras sanções, imediata interdição ou lacração do estabelecimento: 
 
I – por 15 (quinze) dias; 
II – interdição ou lacração total de estabelecimento, a partir da segunda infração. 
 
Art. 11. Os estabelecimentos flagrados comercializando bebidas alcóolicas, bem como os 
veículos que as transportem terão o produto apreendido, sem prejuízo da sanção pecuniária. 
 
Art. 12. As fiscalizações e autuações decorrentes da aplicação das normas do presente decreto 
serão realizadas pela Vigilância Sanitária, Fiscalização de Posturas e Guarda Municipal. 
 
Art. 13. Os Secretários Municipais, o Procurador Geral do Município e os dirigentes máximos 
de autarquias, deverão implementar, preferencialmente, nos respectivos âmbitos, a prestação de 
jornada laboral mediante teletrabalho, observadas as especificidades dos campos funcionais dos 
órgãos e entidades respectivos. 
 
§ 1º. 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. 
 
§ 2º. Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, serão mantidas as atividades presenciais 
dos serviços essenciais prestados pela Saúde, Assistência Social, Defesa Civil, SEESMT, 
SEMAE, EMPRO, Serviços Gerais, Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Educação, 
Procuradoria e Guarda Municipal, nos casos definidos e autorizados pelos Secretários e 
Procurador Geral, respectivamente. 
 
Art. 14. O atendimento ao público deverá ser realizado exclusivamente 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. 15. Fica suspensa a gratuidade do transporte público coletivo às pessoas maiores de 65 
(sessenta e cinco) anos nos horários de pico, compreendidos das 5:00 às 8:00 horas e das 16:30 
às 19:30 horas. 
 
Art. 16. As medidas de prevenção e controle do COVID-19 para a população em geral são as 
fixadas no Anexo VI deste decreto. 
 
Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto nº 18.850, 
de 5 de março de 2021 e Decreto nº 18.859, de 12 de março de 2021.  
 

 
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 16 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. 
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Atividades públicas e privadas permitidas presencialmente para 
atendimento de urgências, emergências e imprescindíveis para manutenção 
da vida.
Proibido atendimento eletivo, inclusive em consultórios.
Funcionamento 24 hs.

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO.

ATIVIDADES VETERINÁRIAS
ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO
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Atividades permitidas para deslocamento imprescindível.
Funcionamento 24 hs.

TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TÁXI/MOTOTÁXI/UBER/APP
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE 
FRETAMENTO, MUNICIPAL (apenas para atendimento das atividades essenciais)
TRANSPORTE AÉREO (ANAC)
ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE SEM CONDUTOR

R
IS

C
O

 

E
S

S
E

N
C

IA
L

ID
A

D
E

Atividades permitidas presencialmente para as empresas e para 
trabalhadores dos serviços permitidos por este decreto mediante 
comprovação (Anexos).
Funcionamento das 8h00min as 18h00min.

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
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Atividades permitidas para entrega em domicílio (modalidade delivery).
Proibido atendimento presencial.
Funcionamento das 6h00min as 20h00min, exceto códigos 47.11-3 e 5611-
2/01 das 6h00min as 23h00min

CÓDIGO
IBGE

CONCL
A

47.3

47.71-7

49.22-1 

ANEXO I - VALIDADE DAS 0H00MIN DE 17.03.2021 ATÉ 23H59MIN DO DIA 21.03.2021

75
86

45.4

88

49.23-0

4929-9/01

51

45.2

77.1

CÓDIGO
IBGE

CONCL
A

CÓDIGO
IBGE

CONCL
A

52.2

CÓDIGO
IBGE

CONCL
A

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

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

PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES E PESCADOS - AÇOUGUES E PEIXARIAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

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

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA 
ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
CORREIO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENTREGA
RESTAURANTES E SIMILARES
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA 
EMPRESAS
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA 
CONSUMO DOMICILIAR
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Permitidas apenas as atividades cujo processo produtivo não possa ser 
interrompido sob pena de dano irreparável de instalações e equipamentos.

INDÚSTRIAS EXTRATIVAS
INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO

5611-2/01

46.44-3 

46.45-1

4729-6/99

47.73-3

47.22-9

5620-1/01

5620-1/04
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A

B
C

53

47.84-9

4789-0/04

47.24-5

4721-1/02 
4721-1/03

46.2

46.3

46.46-0 

47.11-3

47.12-1

R
IS

C
O

 

E
S

S
E

N
C

IA
L

ID
A

D
E

Funcionamento 24 horas apenas para hospedagem e serviços de 
alimentação nos quartos.
Proibida a permanência de pessoas nas áreas comuns e entrada de 
visitantes.

HOTÉIS E SIMILARES 
OUTROS TIPOS DE ALOJAMENTO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
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Atividades permitidas sem atendimento ao público

AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA
ELETRICIDADE E GÁS
ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO
TRANSPORTE FERROVIÁRIO E METROFERROVIÁRIO
ARMAZENAMENTO, CARGA E DESCARGA
EDIÇÃO E EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO
ATIVIDADES DE RÁDIO E DE TELEVISÃO
ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS (apenas agências bancárias para serviços 
imprescindíveis e caixas bancários eletrônicos)
TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E INVESTIGAÇÃO
SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIO
ATIVIDADES DE LIMPEZA
ALOJAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
SERVIÇOS DOMÉSTICOS
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Atividades permitidas sem atendimento presencial apenas para serviços 
emergenciais ou para suporte às atividades permitidas neste decreto.

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE 
INFORMÁTICA
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E 
COMUNICAÇÃO
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA
TELECOMUNICAÇÕES
ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO

D

71.2
72

CÓDIGO
IBGE

CONCL
A

55.1 (2)
55.9

CÓDIGO
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A

A

81.1
81.2
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9609-2/07
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IBGE

CONCL
A

47.4

60

64

49.3

52.1
58

49.1

80

45.3

62
63

61

47.51-2 

47.52-1



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
17 de março de 2021

ATIVIDADES JURÍDICAS, EXCETO CARTÓRIOS
SELEÇÃO, AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB CONTRATO

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL (atividades essenciais)

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 
E DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS
LAVANDERIAS, TINTURARIAS E TOALHEIROS
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Atividades permitidas com atendimento ao público, individual.
Funcionamento das 8h00min as 18h00min.

CARTÓRIOS
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Atividades permitidas com atendimento ao público, individual.
Velórios com presença de, no máximo, 5 (cinco) pessoas.
Funcionamento das 6h00min as 20h00min.

ATIVIDADES FUNERÁRIAS E SERVIÇOS RELACIONADOS
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Aulas e atividades presenciais suspensas.

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 
ENSINO MÉDIO
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO E TECNOLÓGICO 
EDUCAÇÃO SUPERIOR
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A

78

84

95

96.01-7

96.03-3 

82.92-0 

69.12-5

85.3

85.1

69.11-7

85.2

82.2
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Atividades públicas e privadas permitidas presencialmente para 
atendimento de urgências, emergências e imprescindíveis para manutenção 
da vida.
Proibido atendimento eletivo, inclusive em consultórios.
Funcionamento 24 hs.

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO.

ATIVIDADES VETERINÁRIAS
ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO
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Atividades permitidas para deslocamento imprescindível.
Prioritariamente para trabalhadores dos serviços permitidos por este 
decreto.
Funcionamento 24 hs.

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/MOTOTÁXI/UBER/APP
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE 
FRETAMENTO, MUNICIPAL (apenas para atendimento das atividades essenciais)
TRANSPORTE AÉREO (ANAC)
ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE SEM CONDUTOR
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Atividades permitidas presencialmente para as empresas e para 
trabalhadores dos serviços permitidos por este decreto mediante 
comprovação (Anexos).
Funcionamento das 8h00min as 18h00min.

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

ANEXO II - VALIDADE DAS 0H00MIN DE 22.03.2021 ATÉ 23H59MIN DO DIA 31.03.2021
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Atividades permitidas para entrega em domicílio (delivery) ou entrega 
dentro dos veículos (drive thru).
 Funcionamento das 6h00min as 20h00min, exceto os códigos 5611-2/01 e 
5611-2/03 das 6h00min as 23h00 .

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 VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA 
ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
CORREIO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENTREGA
RESTAURANTES E SIMILARES
LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA 
EMPRESAS
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA 
CONSUMO DOMICILIAR
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Atividades permitidas para entrega em domicílio (delivery) ou entrega 
dentro dos veículos (drive thru).
Aos estabelecimentos que não possuem estrutura para realização de drive 
thru, está autorizada a retirada, sem entrada no estabelecimento (take 
away)
Funcionamento das 6h00min as 20h00min, exceto o código 47.11-3 das 
6h00min as 23h00 .

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

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

PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES E PESCADOS - AÇOUGUES E PEIXARIAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA

4721-1/03
47.22-9

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

46.2

46.3

46.44-3 

46.45-1

47.73-3
47.84-9

4789-0/04

53

46.46-0 

5611-2/01

5620-1/01

5620-1/04

5611-2/03

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

4729-6/02
47.24-5

47.11-3

47.12-1

4721-1/02 

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

R
IS
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O
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Permitidas apenas as atividades cujo processo produtivo não possa ser 
interrompido sob pena de dano irreparável de instalações e equipamentos, 
além daquelas relacionadas ao abastecimento de produtos dos serviços 
permitidos por este decreto.

INDÚSTRIAS EXTRATIVAS
INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO

R
IS

C
O
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Funcionamento 24 horas apenas para hospedagem e serviços de 
alimentação nos quartos.
Proibida a permanência de pessoas nas áreas comuns e entrada de 
visitantes.

HOTÉIS E SIMILARES 
OUTROS TIPOS DE ALOJAMENTO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

R
IS

C
O
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S
E

N
C
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L
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D
E

Atividades permitidas sem atendimento ao público

AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA
ELETRICIDADE E GÁS
ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO
TRANSPORTE FERROVIÁRIO E METROFERROVIÁRIO
ARMAZENAMENTO, CARGA E DESCARGA
EDIÇÃO E EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO
ATIVIDADES DE RÁDIO E DE TELEVISÃO
ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS (apenas agências bancárias para serviços 
imprescindíveis e caixas bancários eletrônicos)
TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E INVESTIGAÇÃO
SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIO
ATIVIDADES DE LIMPEZA
ALOJAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
SERVIÇOS DOMÉSTICOS

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

B
C

4729-6/99

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

55.1 (2)
55.9

81.1

A
D
E

49.1
52.1
58
60

64

71.2
72
80

81.2
9609-2/07

97

R
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C
O

 

E
S

S
E

N
C

IA
L

ID
A

D
E

Atividades permitidas sem atendimento presencial apenas para serviços 
emergenciais ou para suporte às atividades permitidas neste decreto.

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE 
INFORMÁTICA
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E 
COMUNICAÇÃO
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA
TELECOMUNICAÇÕES
ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO
ATIVIDADES JURÍDICAS, EXCETO CARTÓRIOS
SELEÇÃO, AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB CONTRATO

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL (atividades essenciais)

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 
E DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS
LAVANDERIAS, TINTURARIAS E TOALHEIROS

R
IS

C
O
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Atividades permitidas com atendimento ao público, individual.
Funcionamento das 8h00min as 18h00min.

CARTÓRIOS

R
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Atividades permitidas com atendimento ao público, individual.
Velórios com presença de, no máximo, 5 (cinco) pessoas.
Funcionamento das 6h00min as 20h00min.

ATIVIDADES FUNERÁRIAS E SERVIÇOS RELACIONADOS

R
IS

C
O
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S
E

N
C
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D
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Aulas e atividades presenciais suspensas

61

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

42
43

45.3
47.4

47.51-2 

47.52-1

49.3

84

95

96.01-7

62
63

69.11-7
78

82.2
82.92-0 

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

69.12-5

96.03-3 

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 
ENSINO MÉDIO
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO E TECNOLÓGICO 
EDUCAÇÃO SUPERIOR

 

85.1
85.2
85.4
85.3

ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE OU SERVIÇO ESSENCIAL 

SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO/EMPREGADO PRIVADO 
(em papel timbrado conforme o caso) 

 
 
Nome do órgão de Poder ou entidade pública ou privada: 
 
Endereço: 
 
Telefone: 
 
 
(Nome completo, RG e CPF, endereço residencial), ocupante do cargo/emprego público ou da função do 
emprego privado de ______________________________, matrícula nº _________________, DECLARO 
que trabalho no (a) órgão/empresa acima e, em razão das atividades desenvolvidas, faz-se necessário meu 
deslocamento entre minha residência e o local de trabalho, a fim de evitar a interrupção de serviço público 
ou privado. 
 
Por ser expressão da verdade e ciente quanto à responsabilidade criminal em caso de falsidade (art. 299 do 
Código Penal – Decreto-Lei nº 2.848/40), firmo a presente declaração. 
 
Placa do veículo: 
 
 
Quantidade de litros abastecidos: 
 
 
 
São José do Rio Preto, ____ de ____________ de ________. 
 
 

_______________________________ ________ 
Assinatura do declarante/portador 

 
 

ANEXO IV 
PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

SERVIÇOS DE ENTREGA - DELIVERY 
 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

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

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

1.5. Evitar abrir desnecessariamente os compartimentos de entregas; 

1.6. Não romper os lacres de segurança dos produtos; 

 

2. PROIBIÇÕES  

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

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

 

3. GARANTIA DE DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

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

 

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

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

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

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

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

 

5. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

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

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

 

6. GARANTIA DE HIGIENE PESSOAL 

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

 

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

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

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

7.3. Higienização diária de veículos e caixas de transporte. 

ANEXO V 
PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO DENTRO DOS VEÍCULOS – DRIVE THRU  
 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Saída de pessoas de dentro dos veículos 

2.2. Acesso de pessoas a pé. 

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

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

 

3. GARANTIA DE DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

5. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

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

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

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

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

 

6. GARANTIA DE HIGIENE PESSOAL 

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

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

 

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

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

7.1.1. Equipamentos utilizados para pagamento em cartão devem ser higienizados entre um uso e outro; 
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ANEXO VI 
PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

MEDIDAS PARA POPULAÇÃO EM GERAL 
 

1. OBRIGAÇÕES 

1.1. O deslocamento de sua residência e circulação em qualquer local público ou privado de uso coletivo, 
está permitido apenas: 

1.1.1. Para prestação de serviços autônomos permitidos por este decreto; 

1.1.2. Para atendimento em serviços de saúde; 

1.1.3. Para exercer atividade em serviços de saúde, segurança pública e nos demais serviços permitidos por 
este decreto. 

1.2. Crianças devem ser mantidas em casa, sem contato com crianças de outra residência. 

1.3. Idosos e população com comorbidades (diabéticos, cardíacos, obesos, hipertensos, imunodeprimidos, 
dentre outros) devem permanecer em casa e sair somente em caso de necessidade de atendimento em 
serviços de saúde. 

 

2. PROIBIÇÕES 

2.1. Realização e recebimento de visitas em casa, principalmente para festas e reuniões. 

2.2. Acompanhantes quando houver necessidade de sair de casa. 

2.2.1.  Excetua-se o acompanhante, no máximo 1 (um), quando necessário, para atendimento nos serviços 
de saúde 

2.3. Contato físico com outras pessoas, mantendo o distanciamento de 1,5 metro; 

 

3. ORIENTAÇÕES  

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

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

3.3. Procurar higienizar embalagens e objetos manuseados; 

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

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

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

3.4.3. Secar naturalmente; 

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

 

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 – PROCESSO Nº 
7121/2021

Em relação à impugnação ao instrumento convocatório 
apresentada de forma TEMPESTIVA pela empresa TELE-
FÔNICA BRASIL S/A, este pregoeiro juntamente com a 
equipe de apoio DECIDE pela procedência da impugnação, 
consubstanciada pela análise feita no Edital. O presen-
te Pregão Eletrônico n° 002/2021 será SUSPENSO para 
correção do Edital, o qual será RETIFICADO e após esta 
correção, será feito o novo agendamento da abertura da 
licitação contando-se novo prazo de 8 (oito) dias úteis após 
publicação do Edital de Reabertura.
São José do Rio Preto, 16 de março de 2021 – Fernando 
Geromel Prette – Pregoeiro.

EMCOP

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 
RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

EXTRATO DE ADITIVO  
PROCESSO Nº 10/2021 
ADITIVO Nº 05/2021 
CONTRATO N° 05/2020 
Contratada: ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI. 
Objeto: Supressão quantitativa ao contrato nº 05/2020, de fornecimento de materiais de 
limpeza. 
Vigência: 17 de março de 2021 a 09 de abril de 2021. Data da assinatura: 15 de março de 
2021. Valor da supressão: R$1.653,68 (um mil, seiscentos e cinquenta e três reais e 
sessenta e oito centavos). Recursos orçamentários: 3390.30 – Material de consumo. Base 
Legal: art. 65 da lei federal nº 8.666/93. São José do Rio Preto, 16 de março de 2021. Ver. 
PEDRO ROBERTO GOMES Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 
RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

EXTRATO DE ADITIVO 
PROCESSO Nº 11/2021 
ADITIVO Nº 06/2021 
CONTRATO N° 06/2020 
Contratada: LUCIANA COELHO GOMES 35201367836. 
Objeto: Supressão quantitativa ao contrato nº 06/2020, de fornecimento de materiais de 
limpeza. 
Vigência: 18 de março de 2021 a 09 de abril de 2021. Data da assinatura: 15 de março de 
2021. Valor da supressão: R$1.020,62 (um mil, vinte reais e sessenta e dois centavos). 
Recursos orçamentários: 3390.30 – Material de consumo. Base Legal: art. 65 da lei 
federal nº 8.666/93. São José do Rio Preto, 16 de março de 2021. Ver. PEDRO ROBERTO 
GOMES Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. 
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
TANABI

Rua Nove de Julho, 1987 –  Ed. Centro Comercial de Mirassol – 7º andar – Centro -  CEP. 15130-000 
 Telefax: (17) 3242-1065 3242-3346 e-mail: simm@simm.org.br

Web site – www.simm.org.br

                                         
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
 
 
 
O Sindicato da Indústria do Mobiliário de Mirassol – SP, entidade 
sindical de primeiro grau, com sede em Mirassol-SP, por seu 
Presidente, abaixo assinado, vem pelo presente edital CONVOCAR 
todas as empresas associadas da categoria do mobiliário, instaladas 
em sua base territorial, constante dos municípios de Bady Bassit, 
Bálsamo, Catanduva, Cedral, Guapiaçu, Ibirá, Jaci, Mirassol, 
Mirassolândia, Neves Paulista, Nova Granada, Olímpia, Potirendaba, 
São José do Rio Preto e Uchoa, para realização da ASSEMBLEIA 
GERAL, no dia 25 de Março de 2021, às 09h00, em sua sede 
social, sito na Rua Nove de Julho, 1987, 7º andar, centro, em 
Mirassol-SP, para cumprimento ao que dispõe o artigo 524 “e” da CLT 
e de mais legislações atinentes à matéria, discutir, votar e aprovar a 
seguinte ORDEM DO DIA: 
1)- Formação de Comissão de Negociação, para participar das 
negociações do Dissídio coletivo/2021; 
2)- Autorização ao Presidente e à Comissão de Negociação, para 
proceder às negociações do Dissídio Coletivo/2021; 
3)- Autorização ao Presidente do Sindicato para firmar Convenção 
coletiva com o Sindicato dos Trabalhadores e ou Federação dos 
trabalhadores nas Indústrias da Construção, do Mobiliário e 
Montagem Industrial do Estado de São Paulo. 
4)- Outros assuntos de interesse da classe. 
Em não havendo quorum, em primeira convocação conforme 
constante dos Estatutos Sociais será em segunda convocação 
realizada a Assembleia Geral, uma hora após o horário designado. 
 
Mirassol, 16 de Março de 2021. 
 
 
 
Maic Roger Gonçalves Caneira 
Presidente do S.I.M.M. 
 

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. MATHEUS HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA e ANA 
GABRIELA PEREIRA, sendo ELE fi lho de ROBSON GALDI-
NO DE OLIVEIRA e de ISLEIA TEIXEIRA DA SILVA OLIVEI-
RA e ELA fi lha de JOÃO CARLOS PEREIRA e de ARLETE 
TEREZINHA CATUABA;

2. ALAN RIBEIRO DE SOUZA e ANIELI PIANHERI, 
sendo ELE fi lho de SEBASTIÃO APRIGIO DE SOUZA e de 
IZABEL APARECIDA RIBEIRO e ELA fi lha de ADALTO PIA-
NHERI e de SILVIA APARECIDA SALVADOR PIANHERI;

3. RODRIGO RODRIGUES ZURI e NATHÁLIA MILANI 
MORA, sendo ELE fi lho de SERGIO MICHEL JOSÉ ZURI 
e de MARIA IZABEL SERRANO RODRIGUES ZURI e ELA 
fi lha de MARCOS CESAR MORA e de ISABEL CRISTINA 
MILANI MORA;

4. ALISSON CAMARGO ALVES e BEATRIS DE OLI-
VEIRA ARALLI, sendo ELE fi lho de ADRIANO ALVES REIS 
e de ADRIANA CAMARGO e ELA fi lha de JACIR ARALLI e 
de MARIA EFIGÊNIA DE OLIVEIRA ARALLI;

5. LEONARDO BARCAUSCAS BRIANEZ DO AMA-
RAL e DAIANE CRISTINA ANDRADE, sendo ELE fi lho de 
RODOLFO BRIANEZ DO AMARAL e de ALICE BARCAUS-
CAS BRIANEZ DO AMARAL e ELA fi lha de WILSON ZANIN 
DE ANDRADE e de ROSANGELA CRISTINA DE ANDRADE;

6. CASSIO ESTANISLAU DA SILVA e BIANCA CRIS-
TINA FERREIRA, sendo ELE fi lho de WILSON COSTA DA 
SILVA e de ALAIDE MARIA ESTANISLAU DA SILVA e ELA 
fi lha de JOSÉ ANTUNES FERREIRA NETO e de INACIA 
IZABEL FERREIRA; brasileiros, residentes neste 3º subdis-
trito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 16/03/2021.
 

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA e MARIA MADALENA BRANDÃO. Ele, brasileiro, natural de São 
Francisco de Sales, Estado de Minas Gerais, nascido aos dezessete (17) de junho de um mil novecentos e sessenta 
(1960), com sessenta (60) anos de idade, aposentado, solteiro, filho de EURIPEDES DE SOUZA e de dona 
FRANCISCA DA SILVA BORGES. Ela, brasileira, natural de Turmalina, Estado de São Paulo, nascida aos  vinte 
e um (21) de fevereiro de um mil novecentos e sessenta e quatro (1964), com cinquenta  e sete (57) anos de idade, 
do lar, solteira, filha de HERMENDES JOSÉ BRANDÃO e de dona APARECIDA GONZAGA BRANDÃO.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, dezesseis (16) de março de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 57/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: IMOBILIÁRIA CASA BRANCA DE MONTE 
APRAZÍVEL LTDA
CNPJ sob nº 59.852.046/0001-81
OBJETO O presente contrato tem como objeto a locação de 
imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar.
Valor Global: R$15.120,00 (Quinze mil, cento e vinte reais)
VIGÊNCIA: A presente locação terá a vigência a contar da 
data de sua assinatura com vigência para 12 meses, ou seja, 
01/12/2020 à 01/12/2021, podendo ser prorrogados até o 
limite de 120 meses, conforme preconiza a Lei  nº 8.245/91.

Monte Aprazível, 01 de dezembro de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Tanabi

Pregão Presencial n° 08/2021. Objeto: Objeto: Aquisição de 
materiais para curativos especiais , bem como material, des-
tinados aos pacientes do Município de Tanabi, notadamente 
ao enfrentamento do combate da Covid-19 (novo coronaví-
rus), fi cando designada para o dia 30 de março de 2021, às 
08h15min, à sessão de entrega, credenciamento e abertura 
dos envelopes. O edital poderá ser adquirido na Prefeitura 
do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – 
Centro – todos os dias úteis, ou mediante solicitação pelo 
email: licitacao@tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 15 de março de 
2021. João Paulo da Silveira. Técnico de Licitação. Norair 
Cassiano da Silveira. Prefeito do Município.

Prefeitura do Município de Tanabi. 

Pregão Presencial n° 06/2021. Objeto: Registro de preços 
para a contratação de empresa para a prestação de servi-
ços de horas médicas para os centros respiratórios, bem 
como dos respectivos plantões dos centros respiratórios, 
referentes ao atendimento de pacientes suspeitos de CO-
VID-19 (NOVOCORONAVIRUS), apoiando a gestão, opera-
cionalização e execução dos serviços de saúde, conforme 
a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde do Muni-
cípio de Tanabi, Estado de São Paulo, fi cando  designada 
para o dia 29 de março de 2021, as 08h30min, à sessão de 
entrega, credenciamento e abertura dos envelopes. O edital 
poderá ser adquirido na Prefeitura do Município de Tanabi, 
sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – todos os dias 
úteis, ou mediante solicitação pelo email: licitacao@tanabi.
sp.gov.br. Tanabi, 15 de março de 2021. João Paulo da 
Silveira - Técnico de Licitação. Norair Cassiano da Silveira - 
Prefeito do Município.

Prefeitura do Município de Tanabi.

Pregão Presencial n° 07/2021. Objeto: Registro de preços 
para aquisição de cestas básicas (kits Merendas) destina-
dos aos alunos da rede municipal da educação da Prefeitura 
do Município de Tanabi de acordo com o descritivo, fi cando 
designada para o dia 29 de março de 2021, às 10h00min, à 
sessão de entrega, credenciamento e abertura dos envelo-
pes. O edital poderá ser adquirido, na Prefeitura do Muni-
cípio de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro 
– TODOS OS DIAS ÚTEIS ou pelo site: licitacao@tanabi.
sp.gov.br. Tanabi, 15 de março de 2021. João Paulo da 
Silveira – Pregoeiro; Norair Cassiano da Silveira – Prefeito 
do Município. 


