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24 HORAS DE LOCKDOWN 

DivulgaçãoAndressa ZAFALON

MULTA PM e GCM fazem blitze na cidade e vão multar quem estiver na rua 
sem motivo; valor da infração chega a R$ 1.250.    Pág.A2

JUSTIÇA REABRE 
SUPERMERCADOS

Edinho sanciona lei e cidade entra 
no consórcio para comprar vacinas

Pág. A3

Menos de duas 
horas de lockdown 
e GCM flagra festa

A Guarda Civil Municipal interrompeu uma 
confraternização com cerca de 25 pessoas nes-
ta quarta-feira (17) à 01h45, menos de duas 
jhoras após início do lockdown, no condomínio 
Vista Alegre 2.     Pág.A4 

Divulgação

Ceagesp tem 
tumulto logo 
pela manhã

Em média 50 caminhões 
e utilitários causaram tumulto 
na entrada da Ceagesp, após 
serem impedidos de entrar no 
local para comercialização dos 
produtos na manhã de ontem, 
primeiro dia do lockdown. Dian-
te da aglomeração, o presiden-
te da Ceagesp, coronel Ricardo 
Augusto Nascimento de Mello 
Araújo, contrariou o Decreto 
Municipal e autorizou a entrada 
dos permissionários. Pág. A2

Protesto na 
avenida Andaló 
no fim da tarde
Cerca de 50 pessoas se reuni-

ram na Avenida Alberto Andaló no 
final da tarde desta quarta-feira 
(17) para protestar contra o lock-
down decretado pelo Executivo.
Com bandeiras e camisetas do 
Brasil, além de faixas escrito “In-
tervenção Federal Já”, os mani-
festantes protestaram de maneira 
pacífica. . “O nosso objetivo é lutar 
contra o lockdown, porque está 
ferindo o nosso direito”, comenta 
João Carlos, empresário. Pág.A3

Sindicato dos Médicos 
de Rio Preto divulga 
nota contra medidas

O Sindicato dos Médicos 
de Rio Preto se manifestou 
por meio de nota sobre o 
lockdown. Para o sindicato, 
a medida pune estabe-
lecimentos que estavam 
respeitando as regras. A 
nota defende também o tra-
tamento precoce. Pág.A5

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto contabili-
zou nesta quarta-feira 
(17) mais 15 mortes por 
Covid-19 no município, 
totalizando 1.254 óbitos 
desde o início da pande-
mia. A taxa de letalidade 
é de 2,4%.  Pág.A5

A Emurb suspendeu a 
cobrança da Área Azul até 
a próxima segunda-fei-
ra (22). Também foram 
fechados os 18 pontos 
de apoio para descarte 
da cidade, segundo a 
Secretaria de Serviços 
Urbanos.     Pág.A2

O Procon de Rio Preto 
iniciou nesta quarta-feira, 
dia 17, o monitoramento 
dos serviços realizados 
pelos supermercados e 
pelos aplicativos de en-
tregas durante o lock-
down total, que vai até e 
domingo.  Pág.A2

Comércio já pede mudança em contratos de trabalho
“Estamos pedindo a redução de jornada de trabalho, suspensão temporária do contrato, antecipação das férias, entre outros. Queremos um meio termo para que o empresário não 
feche as portas e para que os funcionários não sejam demitidos”, finaliza Ricardo, vice-presidente do Sincomercio. O jurídico do Sincomerciários analisa as propostas. Pág.A3

Mirassol 
estreia hoje 

na Copa
 do Brasil

O Mirassol entra em cam-
po nesta quinta-feira (18), a 
partir das 20h, para enfrentar 
o Red Bull Bragantino pela 1ª 
fase da Copa do Brasil. Devido 
a paralisação de atividades 
esportivas no Estado de São 
Paulo, o jogo que originalmen-
te seria realizado no Maião foi 
transferido para Cariacica no 
Espírito Santo.  Pág.A4

Mais 15 mortes 
são registradas nas 
últimas 24 horas

Procon monitora 
alteração de preços 
no serviço delivery

Área Azul sem 
cobrança e pontos 
de apoio fechados

Especialista alerta que boletos têm de ser pagos

“Pelo exposto, defiro a liminar de forma parcial para que os supermercados e congêneres asso-
ciados da APAS-Associação Paulista de Supermercados não sejam objeto do decreto municipal”, 
afirma a liminar dada ontem no início da noite. A prefeitura disse que vai recorrer da decisão. Pág.A3

Pág. A2

Ruas desertas 
ontem no primeiro 
dia de lockdown 
em Rio Preto

Edicléia BATISTA
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Com o lockdown sendo 
decretado em Rio Preto a partir 
desta quarta-feira (17), loté-
ricas no município não estão 
funcionando e o atendimento 
presencial nos bancos foi sus-
penso, com apenas os caixas 
eletrônicos. A medida gerou 
uma dúvida nas pessoas que 
precisam pagar algum boleto 

Boletos precisam ser pagos no vencimento, alerta especialista
que vence nesta semana.

Segundo o advogado es-
pecialista em direito do con-
sumidor, Éder Vasconcelos 
Leite, mesmo com as medidas 
restritivas em vigor, é respon-
sabilidade do devedor arcar 
com os compromissos dentro 
do prazo.

“No momento que foi feita a 
compra, o consumidor aceitou 
aquelas condições de paga-

mento, então ele deve cumprir 
com a obrigação. Hoje em dia 
temos meios digitais, caixas 
eletrônicos à disposição e o Pix, 
que proporcionam condições 
para que quem tem o dinheiro 
pague o boleto”, afirmou.

Ainda de acordo com o 
advogado, a pessoa precisaria 
ter uma argumento muito forte 
para justificar o não pagamento 
na Justiça. “Além dos meio di-

gitais que citei, existe a opção 
de transferir o dinheiro na conta 
de um amigo ou parente para 
que ele efetue o pagamento. 
Acredito que somente se es-
gotar todas essas opções o 
consumidor consiga justificar 
judicialmente”, comentou.

Outra saída para o consumi-
dor é negociar com a loja ou a 
pessoa para quem deve o pa-
gamento para tentar estender 

o prazo. “A pessoa tem o direito 
de fazer o contato e propor um 
prazo maior, mas é preciso que 
a decisão seja consensual. Não 
adianta mandar mensagem 
falando que não vai conseguir 
pagar antes do vencimento 
sem ter um aval da pessoa ou 
estabelecimento que vai rece-
ber. O consumidor continuará 
sujeito à juros e multas se não 
pagar”, afirmou Éder.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

24 HORAS DE 
LOCKDOWN 

EM RIO PRETO
ESSE É O PANORAMA GERAL DA CIDADE NO 
PRIMEIRO DIA DE LOCKDOWN. RUAS VAZIAS, 

SEM ÔNIBUS, ÁREA AZUL SUSPENSA, CIDADÃO 
PARADO EM BLITZE, PROCON FISCALIZANDO 

PREÇOS DO DELIVERY. E ESPECIALISTAS 
ALERTANDO QUE CONTAS DEVEM SER PAGAS 

MESMO COM BANCOS E LOTÉRICAS FECHADOS

Ceagesp tem tumultuo 
logo pela manhã

Em média 50 caminhões 
e utilitários causaram tumulto 
na entrada da Companhia de 
Entrepostos e Armazéns Gerais 
de São Paulo (CEAGESP), após 
serem impedidos de entrar no 
local para comercialização dos 
produtos na manhã de ontem, 
primeiro dia do lockdown. Diante 
da aglomeração, o presidente da 
Ceagesp, coronel Ricardo Augus-
to Nascimento de Mello Araújo, 
contrariou o Decreto Municipal e 
autorizou a entrada dos permis-
sionários.

Segundo o gerente da Cea-
gesp de Rio Preto, Carmo Mar-
tins Macedo, assim que saiu o 
Decreto municipal do lockdown 
ele enviou as orientações esti-
puladas no documento para o 
departamento jurídico da matriz. 
“A orientação da matriz era para 
efetuar apenas atendimento 
delivery, mas após a confusão 
entre o período das 5h às 7h30, o 
presidente da Ceagesp autorizou 
o acesso ao local.”

Macedo disse que nesta quar-
ta-feira (17) foi um caso especial, 
por isso houve a liberação para a 
retirada de mercadoria no Cea-
gesp, mas ainda não sabe como 
será feito o abastecimento na 
próxima sexta-feira (19).

“O presidente da matriz da 
Ceagesp está consultando au-
toridades municipais e o nosso 
jurídico para ver se não acarreta 
problema aos permissionários, 
com relação ao alvará e sobre a 
possibilidade de fazer drive trhu. 
A unidade de Rio Preto e também 
de Ribeirão Preto possui permis-
são apenas para atendimento 

no delivery.
O abastecimento dos permis-

sionários ocorre três vezes por 
semana, as segundas, quartas e 
sextas. A descarga de mercadoria 
está liberada e funciona durante 
24 horas (mercadoria que chega 
dos produtores rurais ou mer-
cadoria que vem direto de São 
Paulo), essas mercadorias podem 
ser descarregadas no box.

Questionado sobre as empre-
sas ficarem sobrecarregadas com 
o atendimento delivery Macedo 
disse que o problema é sério, pois 
a maioria buscava as mercadorias 
no Ceagesp e agora as empresas 
são obrigadas a entregar a mer-
cadoria. “Alguns permissionários 
tem estrutura para fazer o atendi-
mento delivery, mas tem um bom 
percentual que não tem”, afirma.

João Rerlison é comprador 
há 23 anos de frutas e legumes. 
“O comunicado sobre a forma de 
atendimento delivery saiu 22h30, 
por ser de última hora, hoje às 
5h30 os clientes estavam na por-
ta do Ceagesp e foram impedidos 
de entrar e acabou provocando 
aglomeração’’, comenta.

“Os clientes são proprietários 
de supermercados, sacolão e 
mercearia de Rio Preto e cidades 
vizinhas dentre elas Uchoa, Gua-
piaçú, Mirassol, Sales e até do 
estado do Mato Grosso”, disse.

Questionado sobre o funcio-
namento da Ceagesp passar a 
ser por drive thru, a prefeitura 
informou apenas que a Vigilância 
Sanitária de Rio Preto informa que 
pelo Decreto 18.861, que fica 
permitido o funcionamento da 
Ceagesp para a distribuição de 
alimentos, assim como o trans-
porte de carga e a distribuição 
dos mesmos.

SUE PETEK

Cidadão na rua sem 
motivo pode levar 

R$ 1,2 mil de multa

A Vigilância Sanitária, 
Guarda Civ i l  Municipal 
(GCM) e fiscais de postu-
ra vão fiscalizar e aplicar 
multas para aqueles que 
circularem no município 
sem a devida autorização 
durante o lockdown. A multa 
é no valor de R$1.250 esta 
sendo aplicada a partir das 
0h desta quarta-feira (17).

A Assessoria de Comuni-
cação da prefeitura informou 
que dependendo da autu-
ação a multa se aplica na 
esfera municipal, estadual 
ou federal.

Segundo o porta-voz da 
Guarda Municipal, Roger 
Assis, a pessoa que sair na 
rua sem a necessidade des-
respeitando o decreto será 
lavrado um auto de infração 
que será encaminhado a 
Vigilância Sanitária.

Questionado sobre a for-
ma de aplicação da infra-
ção, Assis informou que a 
constatação se é ou não 
legal será feita na hora com 
a justificativa das pessoas.

O coronel Fábio Rogério 
Cândido, do Comando de 
Policiamento do Interior 
(CPI-5), disse que a Polí-
cia Militar vai dar apoio ao 
cumprimento do Decreto 

Municipal. 
“As pessoas devem fi-

car em suas residências, 
evitando o deslocamento 
desnecessário. A PM, a 
Vigilância Sanitária, Guarda 
Civil Municipal (GCM), fiscais 
de postura e Procon e de-
mais profissionais envolvidos 
para dar segurança a eles 
e que eles possam fazer a 
verificação das restrições 
impostas”, disse.

Candido explicou que o 
foco principal da medida é 
evitar deslocamento des-
necessário e que não haja 
aglomeração. “Os policiais 
e a GCM vão dar um apoio 
caso os fiscais sejam des-
respeitados. As entradas 
de Rio Preto não serão 
fechadas, portanto não ha-
verá bloqueio em Rio Preto”, 
esclarece.

O coronel disse ainda que 
as pessoas tem o direito de 
ir e vir desde que não infrin-
jam as normas sanitárias 
que estão sendo colocadas 
pelo poder público munici-
pal. “Um exemplo é que se 
a pessoa precisar ir até a 
farmácia para comprar me-
dicamento ou até mesmo se 
a pessoa tem um animal de 
estimação e precisa se des-
locar até um determinado 
local para tratá-lo ele pode 
ir”, comenta.

SUE PETEK

Emurb suspende Área Azul; 
pontos de apoio fechados

A Emurb informa que, por 
conta do lockdown, a cobrança 
do estacionamento rotativo 
ficará suspensa a partir desta 
quarta-feira, 17. A cobrança 
será retomada na segunda-
-feira, 22.

A secretaria de Serviços 
Gerais informou que diante 
da publicação do decreto nº 
18.861, de 16 de março de 
2021, que traz medidas res-
tritivas às atividades desem-
penhadas no município, os 18 
Pontos de Apoios municipais 
fecharão para atendimento ao 
público até o dia 21 de março, 

assim como, informou que até 
o dia de 31 de março, o aten-
dimento ao público na pasta 
será realizado exclusivamente 
através dos meios eletrônicos 
ou por telefone.

Para falar com diretamente 
com o gabinete da pasta, o 
secretário Ulisses Ramalho 
disponibilizou o telefone (17) 
3212-6310 e o e-mail sm-
serv@riopreto.sp.gov.br. Já 
para falar com a fiscalização 
os funcionários da secretaria 
podem ser acionados pelos 
telefones (17) 3212-1388 e 
(17) 3235-3655, ou através 
do e-mail smserv.fiscalizacao@
riopreto.sp.gov.br.

Da REPORTAGEM 

Procon monitora 
preços de delivery

O Procon de Rio Preto 
iniciou nesta quarta-feira, 
dia 17, o monitoramento 
dos serviços realizados pelos 
supermercados e pelos apli-
cativos de entregas durante 
o lockdown total, que vai até 
as 23h59 de domingo. Nes-
se período, está proibido o 
atendimento presencial para 
venda de alimentos – apenas 
o serviço de delivery (entrega 
em domicílio) está permitido.

Os profissionais destaca-
dos pelo Procon para essa 
ação (dois técnicos e uma 
economista) vão verificar, por 
meio dos sites e aplicativos 
das empresas, assim como 

do atendimento telefônico, os 
valores cobrados pelos produ-
tos e pela entrega. O objetivo 
é identificar e coibir abusos.

“Nós precisamos identi-
ficar rapidamente qualquer 
abuso para denunciar isso à 
Fundação Procon [que tem 
poder de polícia] e, se for o 
caso, ao próprio Ministério 
Público. O momento é de soli-
dariedade e não de aproveitar 
para ganhar mais do que o va-
lor justo”, comentou o diretor 
do Procon de Rio Preto, Jean 
Dornelas.

O órgão disponibilizou tam-
bém um número de WhatsApp 
para receber denúncias dos 
consumidores sobre eventuais 
abusos – (17) 99627-0528.

Da REDAÇÃO

Divulgação

Divulgação

Arquivo DHOJE

Arquivo DHOJE
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Agora, Doria recua e 
tira ICMS de leite e 
reduz para carnes

Durante uma live nesta 
quarta-feira (17), o Governador 
João Doria anunciou a isenção 
do ICMS e incidentes sobre o 
leite pasteurizado e a redução 
do ICMS nas carnes em geral, 
com alíquota de 7% (estava 
13,3%), válidos a partir de 1 de 
abril e em caráter permanente.

O Governador também in-
formou que o Estado está 
disponibilizando 100 milhões 
de reais para linhas de créditos 
através do Banco Desenvolve 
SP e Banco do Povo para os 
setores mais afetados, como 
bares, restaurantes, hotéis, 
academias, comércio e salões 
de beleza. Os requerentes das 
linhas de créditos poderão 
estar com o nome negativado 
e as condições serão a juros 
baixos e carência estendida, 
válidas a partir de 31 de março.

Até 30 de abril está sus-
penso todo e qualquer corte de 
gás canalizado e água para os 
setores de serviços essenciais. 
De acordo com informações 
explanadas na live, quem 
deixar de pagar essas contas 
não terá o nome negativado e 
poderá renegociar a dívida em 
até 12 parcelas sem juros.

Doria foi questionado em 
relação a um possível lockdown 
no Estado de SP e respondeu 
que “quem pauta as decisões 
do Governo não é a imprensa, 

mas sim o Centro de Contin-
gência”.

O Coordenador do Centro 
de Contingência da Covid-19, 
Paulo Mezes, explicou duran-
te a live, que ainda é cedo 
para já propor um lockdown. 
“Estamos no terceiro dia da 
fase emergencial e a doença 
tem a história natural dela. Se 
fecharmos tudo agora vamos 
levar novas infecções e novas 
pessoas ficarão com sintomas 
e internações posteriores. Es-
tamos acompanhando de perto 
e discutindo que, se houver ne-
cessidade de outras medidas, 
quais seriam”, explica Guedes.

O Governador voltou a frisar, 
como em todas as lives, a força 
tarefa contra as festas clandes-
tinas enquanto o Estado estiver 
na fase emergencial ou fase 
vermelha e a recomendação 
é que não se promova nem 
participe destas festas em 
hipótese alguma.

Para finalizar, o vice-go-
vernador Rodrigo Garcia disse 
que o Estado chegou no seu 
limite. “Fizemos o que podí-
amos para tentar amenizar o 
impacto na vida do brasileiro, 
para fazer mais, e de acordo 
com a Constituição, cabe ao 
Governo Federal. Ele pode se 
manifestar com programas de 
manutenção de empregos, 
linhas de financiamentos e 
auxílio emergencial”, conta 
Rodrigo Garcia.

Andressa ZAFALON

Justiça dá liminar e manda 
reabrir supermercados

O juiz Adilson Araki Ribeiro 
atendeu parcialmente o pedido 
liminar da Associação Paulista 
de Supermercados (APAS) e 
suspendeu trecho do decre-
to do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) que proibia a abertura 
de forma presencial de super-
mercados no município. 

Com a decisão os super-
mercados associados a APAS 
fica autorizados a funcionarem 
respeitando as regras da Fase 
Emergencial do Plano São 
Paulo do governo do estado. 
“Pelo exposto, defiro a liminar 
de forma parcial para que os 
supermercados e congêneres 
associados da APAS-Associa-
ção Paulista de Supermerca-
dos não sejam objeto do de-
creto municipal em discussão e 
passem a continuar a respeitar 
o decreto emergencial estadual 
do Plano São Paulo em vigor 
na forma da fundamentação”, 
descreve o magistrado.

O juiz solicita que o prefeito 
Edinho refaça o trecho sus-
penso permitindo a liberação 
da atividade supermercadista 
classificada como essencial em 

decreto federal. “Sem prejuízo 
de que o Excelentíssimo Prefeito 
municipal ou por delegação re-
faça e se adeque o malsinado 
decreto em respeito à lei federal 
sobre o funcionamento das ati-
vidades essenciais; ainda que 
com restrições no exercício da 

Thiago PASSOS
redacao@dhoje.com.br

VACINA

ENTIDADES

EM RIO PRETO

política pública de que o Judici-
ário não intervém, mas somente 
adequa à legalidade e hierar-
quia das normas”, afirmou.

Outo lado - Em nota a  pre-
feitura informou ontem à noite 
que vai recorrer imediatamente. 

Apas conseguiu no final da tarde de ontem liminar para reabrir supermercados

“Segundo a Saúde, a medida 
traz sérias consequências no 
momento mais complicado da 
pandemia”, a firma o texto, 
que completa: “porém, vamos 
aguardar a intimação para 
cumprir a decisão e verificar o 
seu teor.

Divulgação

ECA poderá ser alterado
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) poderá ser 

alterado se projeto que tramita na Câmara Federal for aprova-
do pelo plenário. O objetivo é dobrar o prazo de internação de 
adolescentes que cometeram atos infracionais. Hoje, o período 
máximo é de três anos, e a proposta, em análise, muda para seis 
anos. Além disso, o texto aumenta, de 45 dias para 360 dias, o 
prazo máximo de internação antes da sentença. E ainda eleva, 
de 21 anos para 24 anos, a idade para liberação compulsória do 
jovem. O projeto também altera a redação do Código Penal para 
que o ato infracional praticado por adolescente seja considerado 
para fins de reincidência. A proposta é dos deputados Alê Silva 
(PSL-MG, foto) e Márcio Tadeu Anhaia (PSL-SP).

Silencioso
O efeito de um lockdown, 

além de frear as atividades 
econômicas, deixa a cidade 
sem aquele calor humano, 
porque todos são obrigados 
a ficar recolhidos em suas 
casas. É duro, mas, às ve-
zes, necessário. É o efeito 
da pandemia provocada pelo 
coronavírus que assola o País. 
O remédio é amargo, porém, 
necessário para que a vida de 
cada um seja preservada. No 
primeiro dia da medida seve-
ra, Rio Preto ficou silencioso. 

Vinte nove anos
Em plena pandemia ainda tem gente que não acredita na 

letalidade do vírus. A opinião de alguns só é alterada, infelizmen-
te, quando a morte bate à porta de casa, seja de um parente 
ou de amigo próximo. Para lembrar os 1.254 rio-pretenses que 
morreram desde o começo da pandemia, até ontem pela manhã, 
a coluna faz uma homenagem póstuma a Flávio Rubi de Almeida 
(foto), que aos 29 anos não resistiu a infecção e se tornou mais 
uma vítima da covid-19, na madrugada de ontem. Flávio era 
funcionário do Condomínio Jardim Primavera, no Jardim Yolanda, 
querido por todos os moradores. A doença não escolhe idade, 
portanto, é mais um motivo para que todos respeitem as normas 
de segurança, até que sejam imunizados.  

DC na região 
O presidente do DC, Adil-

son Feliciano, está visitando 
cidades da região para formar 
órgãos provisórios do partido. 
Segundo ele, a meta é atingir 
108 municípios, com o ob-
jetivo de fortalecer o partido 
nas próximas eleições. Feli-
ciano diz que visitou nove ci-
dades, ontem, por exemplo, 
foi a Votuporanga. Ligado ao 
presidente nacional da sigla, 
José Maria Eymael, Feliciano 
comanda o partido em Rio 
Preto e na região. 

Reflexo positivo 
O secretário da Saúde, Al-

denis Borim, diz que ao adotar 
medida restritiva que impeça 
a circulação de pessoas por 
um período de 15 dias, o nú-
mero de casos de infecção por 
covid-19 pode cair até 50%. 
O resultado da paralisação 
das atividades econômicas, 
num curto período, como o 
que acontece na cidade, terá 
reflexo positivo em duas se-
manas. Isso dá um alívio para 
o atendimento no sistema de 
saúde, que já está no limite.

Redução 
O governador João Doria 

(PSDB) anunciou ontem redu-
ção de ICMS sobre a carne e 
zerar no valor do leite. Na car-
ne, a redução cairá de 13,3% 
para 7%, porém, só vale para 
pequenos açougues. Redução 
do preço de alimento é impor-
tante, mas o impacto no valor 
final será pífio porque a carne 
está com valor exorbitante. 
Doria prometeu ainda R$ 100 
milhões de crédito aos seto-
res comerciais mais afetados 
pela pandemia. 

Injusto  
Para proporcionar alívio aos 

comerciantes afetados pela 
interrupção das atividades 
econômicas devido à pande-
mia, o vereador Pedro Roberto 
Gomes (Patriota) apresentou 
projeto que autoriza o Execu-
tivo a dilatar o prazo do pa-
gamento de impostos, como 
IPTU, ISSQN e até de água. 
“A pandemia é um problema 
grave, mas a economia está 
no seu limite e os impostos 
continuam sendo cobrados, o 
que é injusto”, diz o patriota. 

No muro 
O prefeito de Mirassol, 

Edson Antônio Ermenegildo 
(PSDB), até ontem à tarde não 
havia acatado recomendação 
do MP para aderir o lockdown 
adotado pelo prefeito Edinho 
Araújo (MDB), a fim de comba-
ter a covid-19. A demora em 
seguir medidas mais rígidas 
irritou autoridades sanitárias 
rio-pretenses, já que a vizinha 
cidade depende do Hospital de 
Base para internar pacientes 
com sintomas graves provo-
cados pela doença.

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

Comércio pede para mudar contratos 
de trabalhadores e cortar jornada

O Sincomercio entregou 
uma proposta, através da 
Federação deles, ao Sinco-
merciários (Sindicato dos Em-
pregados no Comércio) com o 
objetivo de amenizar o impacto 
tanto para o empresário, quan-
to para o funcionário. “Nessa 
proposta estamos pedindo a 
redução de jornada de traba-
lho, suspensão temporária do 
contrato sem que o funcionário 
seja demitido, antecipação das 
férias, entre outros. Queremos 
um meio termo para que o 
empresário não feche as portas 
e para que os funcionários não 

sejam demitidos”, diz Ricardo 
Arroyo, vice-presidente do Sin-
comercio.

O Sincomércio também se 
manifestou contra o decreto do 
Executivo. “Nós somos contra 
porque enxergamos que está 
sendo feita de forma errada. O 
decreto saiu de forma confusa. 
Lockdown só serve para quebrar 
as empresas e matar a eco-
nomia da cidade e daqui uns 
dias também cai custar vidas”, 
explica Arroyo.

O Sincomerciários, através 
da presidente Márcia Caldas, 
disse que o documento está 
sendo analisado. “Esse do-
cumento foi enviado na terça 

(16). O jurídico está analisando 
para, posteriormente, encami-
nhar à nossa Federação e ai sim 
termos uma decisão”, comenta 
Márcia.

A Acirp enviou uma nota 
no final desta quarta-feira (17) 
dizendo que “o remédio certo, 
na dose errada também mata”. 
De acordo com a nota, a deci-
são de reduzir a circulação e as 
aglomerações é correta, mas a 
dose está errada e o fato é que 
o Estado tem medidas menos 
restritivas do que nossa cidade.

Para a Acirp é inaceitável 
enclausurar pessoas em casa, 
impedindo que cuidem da saú-
de física, mental e emocional, 

gerando mais malefícios do que 
a própria doença. 

Um ofício foi enviado na 
tarde desta quarta-feira (17) ao 
prefeito Edinho Araujo, junto das 
principais entidades de classe 
de Rio Preto (APETI, Assescrip, 
CIESP Noroeste Paulista, Rotary 
Club Palácio das Águas, Sin-
comércio, Sindicont, Sindipan, 
Sinduscon, SINHORES e Praça 
Shopping), sugerindo algumas 
medidas para que o setor pro-
dutivo possa retomar suas ati-
vidades a partir de próxima se-
gunda-feira (22), do contrário, 
as entidades judicializarão seus 
pleitos em defesa da população 
e do setor produtivo.

Andressa ZAFALON

GOVERNADOR BOLSO
Edinho sanciona lei de 
consórcio para comprar

O prefeito Edinho Araújo 
sancionou nesta quarta-feira a 
Lei que autoriza a participação 
do município no Consórcio 
liderado pela Frente Nacional 
de Prefeitos (FPM) para compra 
de vacinas e insumos contra a 
Covid-19.

A lei nº 13.715 ratifica o 
protocolo de intenções firmado 
entre os municípios brasileiros, 
ficando autorizada a abertu-
ra de dotação orçamentária 
própria para fins de cumpri-
mento do art.8° da Lei Federal 
11.107/2005, podendo ser 
suplementada quando neces-
sário.

O prefeito relembra que 

além da vacina, a medida 
autoriza ainda a compra de 
insumos e equipamentos na 
área da saúde para combate 
ao coronavírus.

A lei será publicada no Di-
ário Oficial desta quinta-feira 
(18) e, em seguida, enviada 
para a Frente Nacional dos 
Prefeitos, que homologará a 
criação do consórcio na próxima 
semana, através de assembleia 
para instalação no dia 22.

A administração municipal 
relembra que os recursos para 
compra de vacinas poderão ser 
disponibilizados de três formas: 
por meio dos municípios con-
sorciados, aporte de recursos 
federais ou eventuais doações 
nacionais e internacionais.

Thiago PASSOS

NA ANDALÓ
Manifestantes furam 

lockdown e fazem protesto

Cerca de 50 pessoas se reu-
niram na Avenida Alberto Andaló, 
em Frente à Prefeitura, no final 
da tarde desta quarta-feira (17) 
para protestar contra o lockdown 
decretado pelo Executivo.

Com bandeiras e camisetas 
do Brasil, além de faixas escrito 
“Intervenção Federal Já”, os 
manifestantes protestara de 
maneira pacífica. “O nosso ob-
jetivo é lutar contra o lockdown, 
porque está ferindo o nosso 
direito”, comenta João Carlos, 
empresário.

A Guarda Municipal estava 

no local, mas, até o momento 
em que a reportagem esteve 
presente, nada foi feito. Ao vivo, 
o DHoje questionou o chefe da 
operação e o mesmo respondeu 
que estava esperando a decisão 
do comando para ver qual ati-
tude será tomada.

João Carlos ainda disse que 
ocorreu tudo de forma pacífica. 
“A PM pegou nome e documen-
to, o que é de praxe em todas 
as manifestações e nada mais 
que isso. É um ato popular 
onde todos são organizadores”, 
explica.

A reportagem entrou em 
contato com a Polícia Militar, 
mas não obteve sucesso.

Andressa ZAFALON
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Mirassol estreia na Copa do Brasil nesta quinta-feira
O Mirassol entra em campo 

nesta quinta-feira (18), a partir 
das 20h, para enfrentar o Red 
Bull Bragantino pela 1ª fase da 
Copa do Brasil. Devido a para-
lisação de atividades esportivas 
no Estado de São Paulo, o jogo 
que originalmente seria realiza-
do no Maião foi transferido para 
Cariacica no Espírito Santo.

Mesmo com a mudança de 
campo, o Massa Bruta segue 
com a vantagem do empate 
para avançar para a próxima 
fase da competição. Nesta fase, 
os confrontos são disputados 
em jogos únicos, com os visitan-
te tendo a vantagem do empate.

O técnico Eduardo Baptista 
vê o Leão em desvantagem com 
a partida em um campo neutro. 

“Eu acho injusto. A gente tinha 
uma pequena vantagem que era 
jogar em nossa casa e agora a 
gente vai ter que viajar bastante 
e o empate ainda é vantagem 
do adversário. Infelizmente toda 
essa situação nos atrapalhou 
bastante”, afirmou.

No retrospecto recente entre 
as duas equipes, o Mirassol leva 
vantagem, tendo vencido seis, 
empatado três e perdido um nos 
últimos 10 jogos. O Leão tam-
bém venceu o último confronto 
entre as equipes no Paulistão 
do ano passado por dois a zero. 
Para o jogo, a equipe contará 
com força máxima.

“Tivemos um evolução muito 
grande na parte defensiva na 
última partida. No jogo contra o 
Red Bull nós queremos manter 
essa consistência defensiva 

Vinicius LIMA para a gente poder classificar”, 
comentou Baptista.

O técnico do Bragantino, 
Maurício Barbieri, tem realizado 
rodízio entre a equipe titular e 
reserva nas primeiras rodadas 
do Paulistão, mas deverá ir com 
força máxima para o duelo. Os 
principais destaques da equipe 
são o zagueiro Léo Ortiz e o meia 
Claudinho, destaque do Brasilei-
rão do ano passado.

MIRASSOL X RED BULL BRA-
GANTINO
COPA DO BRASIL
DIA: 18/03
HORÁRIO: 20H
LOCAL: ESTÁDIO KLEBER AN-
DRADE – CARIACICA (ESPÍRITO 
SANTO)
TRANSMISSÃO: SPORTV

Ficha técnica

Leo Roveroni/ Agência MIRASSOL

GCM acaba com festa menos de 
duas horas após início do lockdown

A Guarda Civil Municipal 
interrompeu uma confrater-
nização com cerca de 25 
pessoas, organizado por dois 
homens, um autônomo de 24 
anos e um funileiro de 21 anos, 
que moram na chácara onde 
estava acontecendo a festa. O 
caso ocorreu nesta quarta-feira 
(17) à 01h45, no condomínio 
Vista Alegre 2 no bairro Jardim 
Santa Catarina, em Rio Preto.

Segundo as informações do 
boletim de ocorrência, a GCM 
foi acionada nesta madrugada 
por uma denúncia anônima 
via 153, que declarou que 

uma suposta festa acontecia 
em uma chácara. Ao chegar 
ao local da denúncia a polícia 
encontrou cerca de 25 pesso-
as aglomeradas, sem uso de 
máscaras, não cumprindo a 
distanciamento social e inge-
rindo bebidas alcoólicas, o que 
infringe o decreto anunciado na 
terça-feira (16), que validou o 
lockdown em Rio Preto.

Alguns convidados se retira-
ram do local quando notaram 
a presença da polícia. O autô-
nomo foi identificado como o 
proprietário da chácara e or-
ganizador da confraternização, 
junto com o funileiro.

Após o registro do boletim 
do ocorrência na Central de 
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DESRESPEITO

GCM acaba com festa 
organizada por dupla 
menos de duas horas 
após o lockdown ter 
início em Rio Preto

NEGÓCIOS Autônomo vai pagar agiota e acaba tendo carro roubado

Um autônomo de 39 anos 
compareceu a Central de Fla-
grante para relatar que teve o 
carro roubado após tentar ne-
gociar sua dívida com agiota. 
O registro foi realizado nesta 
terça-feira (16) Às 16h30 em 
Rio Preto.

Segundo as informações 
do boletim de ocorrência, a 

vítima teria entrando em con-
tato com um agiota, indicado 
por um conhecido, por volta de 
dezembro de 2020 para uma 
transferência de R$6 mil para 
ajuda financeira, tendo acerta-
do um juros de 20% ao mês.

De acordo com o autô-
nomo, ele não foi capaz de 
pagar o valor emprestado e 
os juros mensais por passar 
dificuldades financeiras. No 
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Vítima procurou a polícia para denunciar o caso

Arquivo DHOJE

dia da ocorrência a vítima se 
dirigiu  de carro até a casa 
do conhecido do agiota, para 
fazer um acordo de sua dívida, 
tendo estacionado um pouco 
antes do local por medo de ter 
o carro roubado.

Depois de um novo acordo 
feito, a vítima se retirou do 
local em direção ao seu carro 
e foi surpreendido pela per-
seguição dos dois homens. O 

Flagrantes a Vigilância Sanitária 
foi notificada sobre o caso que 
fará a autuação da multa de 
R$1,250. As demais pessoas 
presentes foram orientadas e 
liberadas assim que ordenado 
o encerramento da festa. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

DIRCE FRABIO – Falecida aos 54 anos 
de idade, natural Arifl ama/SP, era divorciada. 
Deixou seus fi lhos Rodrigo Frabio Antonio, 
Rogerio Frabio Antonio. Seu sepultamento 
deu-se no dia 17/03/2021 às 09:00. Saindo 
seu féretro do velório Direto para o cemitério 
São João Batista.

MARLENE HUNGARO SILVESTRE  – 
Falecida aos 77 anos de idade, natural de 
Presidente Bernardes/SP, era viúva. Deixou 
seu filho Sergio Rober to Silvestre. Seu 
sepultamento deu-se no dia 17/03/2021 às 
10:30. Saindo seu féretro do velório Ercilia 
para o cemitério São João Batista.

ANA MARIA MAZZI – Falecida aos 72 
anos de idade, natural Uchôa/SP, solteiro. 
Deixou sua fi lha Giovana Mascarim. Seu 
sepultamento deu-se no dia 17/03/2021 às 
13:00. Saindo seu féretro do velório Direto 
para o cemitério São João Batista.

MARILENE VIEIRA DE LIMA – Falecida 
aos 86 anos de idade, natural de Campos 
Gerais/MG, era divorciada. Deixou seus 
fi lhos Déa de Lima Vidal, Roberto de Lima 
Vidal, Claudio de Lima Vidal, Luciana de 
Lima Vidal, Fernando de Lima Vidal. Seu 
sepultamento deu-se no dia 17/03/2021 às 
14:00. Saindo seu féretro do velório Capela 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

ANDRÉ LUIZ ALVES ZAGO – Falecido 
aos 34 anos de idade, natural São José 
do Rio Preto/SP, casado com Simone 
Carvalho dos Santos Zago. Deixou seu fi lho 
Breno Henrique da Silva Alves Zago. Seu 
sepultamento deu-se no dia 17/03/2021 às 
14:30. Saindo seu féretro do velório Capela 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

WILMA PEREIRA DA SILVA – Natural de  
Maraial/PE, era casada. Deixou seus fi lhos 
Wilson Luis, Leonaldo Jorge, Adriano Jorge, 
Genivaldo Jorge, Veronica, José Luiz, Izabel 
(falecida), Jeneci Jorge. Seu sepultamento 
deu-se no dia 17/03/2021 às 15:00. Saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS

companheiro do agiota acertou 
o rosto do autônomo com um 
tapa, em seguida tomou de 
sua mão a chave do automóvel 
fugindo do local do ocorrido.

Na central a vítima dispen-
sou o atendimento médico 
sobre a agressão física e foi 
orientada sobre suas possibi-
lidades penais contra os sus-
peitos. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

VIOLÊNCIA

Discussão sobre 
filho do casal  

termina em agressão
Polícia militar foi acionada 

após uma denúncia feita pela 
auxiliar de limpeza de 45 anos 
acusando seu ex-marido, um 
operador de máquina de 46 
anos de agressão física e ver-
bal durante uma discussão em 
relação ao filho de dez anos do 
casal. O caso ocorreu na última 
segunda-feira (15) às 20h40, 
no bairro Jardim Dom Lafeiete 
Libânio em Rio Preto.

De acordo com as informa-
ções fornecidas, ao chegar na 
residência da denúncia a PM 
se deparou com um homem 
sentado em frente o imóvel que 
foi identificado como sendo o 
agressor. Dentro da casa esta-
va a vítima que informou ser a 
pessoa que acionou a polícia.

Em seu depoimento a au-

xiliar de limpeza afirmou ter 
ligado para seu ex-marido para 
que ele a levasse ao UPA Norte, 
por estar sentindo dores, e ao 
voltar do atendimento médico 
ela e o operador tiveram uma 
discussão sobre seu filho de 
10 anos. Acrescentou que o 
acusado teria então a agredi-
do fisicamente, o que deixou 
hematomas em seus braços, 
pescoço e suas costas. A histó-
ria foi confirmada pelo agressor.

Os envolvidos foram direcio-
nados para a Delegacia Policial, 
onde todas as versões do fato 
foram examinadas e dada voz 
de prisão por violência domés-
tica e lesão corporal. A vítima 
foi orientada a realizar o exame 
no Instituto Médico Legal (IML). 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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UM PRESO

Dupla invade empresa, rouba R$ 8 mil 
e leva celulares de empregados

Dois homens armados inva-
diram uma empresa, com em-
pregados no estabelecimento. 
Um entregador de 30 anos foi 
detido como suspeito de  rou-
bar, junto com uma segunda 
pessoa, cerca de R$ 8 mil e os 
celulares das vítimas fugindo 
de moto. O caso aconteceu na 
madrugada desta quarta-feira 
(17), em Rio Preto.

Segundo a PM eles recebe-
ram a denúncia em um grupo 
da Polícia Militar no Whatsapp 
e por volta das 21h na Avenida 
Monte Aprazível identificaram 
a moto usada para a fuga. O 
suspeito tentou fugir em alta 
velocidade. Caiu da moto, cor-
reu e mas foi capturado. ainda 
tentou agredir os policiais.

Com o suspeito a PM en-
controu R$1.106,50, ele con-
fessou ser de um roubo junto 

com uma segunda pessoa não 
identificada. na casa dele nada 
foi encontrado.

Uma das vítimas foi acio-
nada para reconhecimento 
do culpado, porém não deu a 
certeza que o pedreiro seria um 
dos autores do crime. Mesmo 
assim acusado foi levado para 
a delegacia e recebeu voz de 
prisão por roubo.

 (Colaborou – Bruna MAR-
QUES)
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GPS
Celular roubado e trocado por 

droga leva polícia a prender três

Um desempregado de 
24 anos e um auxiliar de 
serviços gerais de 21 anos 
foram detidos em flagrante 
após roubarem o celular de 
um educador de 48 anos en-
quanto dirigiam uma moto. O 
celular foi trocado por drogas 
para um terceiro envolvido, 
um pedreiro de 30 anos.  O 
caso aconteceu na madruga-
da desta terça-feira, por volta 
da 1h  na rua José Bonifácio 
em Rio Preto.

A Polícia Militar foi aciona-
da após a denuncia da vítima. 
Durante o patrulhamento a 

PM identificou os suspeitos 
na Avenida Murchid Homsi, foi 
realizada a abordagem após 
uma breve perseguição até 
Rua Olavo Bilac.

O auxiliar confessou o 
roubo. Após o crime os dois 
se dirigiram até o bairro Vila 
Toninho onde encontraram o 
pedreiro para realizar a troca 
do celular por porções de co-
caína. Já o vendedor da droga 
alegou que não sabia a origem 
do celular.

Foi realizada a busca na 
casa do pedreiro que confes-
sou ter mais drogas escondi-
das para uso pessoal, sendo 
encontrado duas porções de 

maconha embaixo do colchão 
da sua cama e duas porções 
de cocaína no sofá da sala.

Os três envolvidos foram 
encaminhados para a delega-
cia. A moto, o celular roubado 
e o celular encontrado na mo-
chila do desempregado foram 
apreendidos.

A vítima teve seu telefone 
devolvido e os acusados fo-
ram presos em flagrante, ten-
do direito de fiança o Pedreiro, 
no valor de R$ 2 mil, que até 
o momento do boletim de 
ocorrência não foi pago. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Vivemos o momento mais difícil da pandemia em nosso 
país. Aumento descontrolado do número de casos confir-
mados, número recorde de óbitos ultrapassando a marca 
de 2 mil mortes diárias, colapso do sistema de saúde com 
falta de insumos, ocupação maciça dos leitos de terapia 
intensiva e ritmo lento de vacinação.

No interior do Estado, o lockdown foi a opção política 
escolhida na tentativa de conter o avanço da pandemia, 
preservando o fôlego que resta na saúde pública e privada 
na luta contra o Coronavírus. Nos últimos dias, entretanto, 
recebemos a notícia de que o uso da vacina da AstraZe-
neca foi temporariamente suspensa em países europeus, 
como Dinamarca e Noruega, devido a relatos de trombose 
associada a vacinação. Devemos, portanto, temer a vacina 
Oxford/AstraZeneca?

O quadro clínico de trombose caracteriza-se pela for-
mação de um coágulo de sangue que obstrui a circulação, 
seja ela venosa ou arterial. No caso da trombose venosa, 
o trombo pode obstruir a circulação pulmonar, com piora 
significativa do quadro respiratório e elevado risco de morte 
hospitalar. 

A trombose arterial, por outro lado, representa a obs-
trução da circulação arterial, com prejuízo da perfusão 
das pernas e alto risco de perda dos membros. Em am-
bos os casos, as dores nas pernas representam o prin-
cipal sintoma manifestado pelos pacientes, que pode vir 
acompanhado de inchaço, dores no peito e falta de ar. Na 
presença destas queixas, a avaliação médica, em especial 
do cirurgião vascular, é de suma importância no controle 
do processo trombótico e na prevenção de complicações 
associadas a doença.

Já foi comprovada a associação entre trombose e Co-
vid-19. A presença do vírus na árvore respiratória eclode 
uma tempestade inflamatória, que é amplificada por fa-
tores de risco como obesidade, hipertensão arterial sistê-
mica, diabetes mellitus, imunossupressão e cardiopatias, 
contribuindo para a formação de micro e macro trombos na 
circulação periférica, no cérebro e no coração, predispondo 
a trombose venosa, trombose arterial, derrame, infarto do 
miocárdio e embolia pulmonar.

Uma vez que a vacinação representa nossa principal 
esperança no combate a pandemia, o pequeno número de 
eventos trombóticos relatados em comparação a milhões 
de doses da vacina AstraZeneca administradas em todo 
o mundo não sugere que esta vacina aumente o risco de 
trombose. Além disso, nunca foi publicada anteriormente 
associação entre trombose e vacina.

A Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia 
recomenda a vacinação para todos os adultos que possam 
recebê-la e afirma que os benefícios da vacina superam 
potenciais complicações mesmo naqueles pacientes com 
histórico de trombose venosa ou em uso de medicações 
anticoagulantes. A vacina deve ser administrada previa-
mente a próxima dose do anticoagulante e, no caso de 
controle laboratorial inadequado, o ajuste da dose deve 
ser obtido antes da vacinação.

Na presença de sintomas sugestivos de trombose, como 
desconforto ou dores nas pernas, inchaço, queimação, 
alteração da coloração dos pés, dores no peito e falta de 
ar, mantenha o acompanhamento médico com o cirurgião 
vascular. Para mais informações sobre os principais assun-
tos relacionados a Medicina Vascular, acesse o site www.
drsthefanovascular.com.br.

 

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

Vacina não aumenta o 
risco de trombose

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

EM 24H

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto contabilizou 
nesta quarta-feira (17) mais 
15 mortes por Covid-19 no 
município, totalizando 1.254 
óbitos desde o início da pan-
demia. A taxa de letalidade 
é de 2,4%.

A cidade também regis-
trou 271 novos casos da do-
ença, sendo que 199 foram 
diagnosticados por exame 
PCR, 16 por TR sorológico e 
56 por TR antígeno. No total 
já são 51.764 casos con-
firmados, sendo 3.755 em 
profissionais da saúde. Con-
siderando apenas os dados 
de 2021 são 17.001 casos 
e 332 óbitos. O coeficiente 
de incidência é de 11.236 
casos para cada 100 mil 
habitantes.

Rio Preto ainda contabili-
zou mais 254 curados, che-
gando a marca de 47.781 
recuperados, o equivalente a 
92,3% dos casos. O número 
de notificações de pacientes 
com sintomas gripais é de 
201.375 e já foram realiza-

Mais 15 mortes são registradas

dos 176.599 testes. Os exa-
mes coletados no inquérito 
sorológico ainda não foram 
inseridos e deverão ser con-
tabilizados após a conclusão 
do estudo.

Atualmente, a cidade con-
ta com 780 pacientes interna-
dos com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), sendo 
462 residentes de Rio Preto 
e 318 de outras cidades da 

região, com 373 na UTI e 
407 na enfermaria. Dentre 
os casos já confirmados de 
Covid-19, são 558 interna-
ções, com 302 na UTI e 256 
na enfermaria.

Vinicius LIMA 

Rio Preto registra mais 15 mortes em 24 horas

Divulgação

RIO PRETO

Sindicato dos Médicos contesta lockdown
O Sindicato dos Médicos 

de Rio Preto se manifestou por 
meio de nota sobre o lockdown. 
Para o sindicato, a medida pune 
estabelecimentos que estavam 
respeitando as regras. 

Na nota, o presidente Fer-
nando Diniz diz que os médicos 
estão vivenciando uma crescente 
no número de casos e óbitos 
por diversos fatores e criticou os 
gestores públicos por não con-
seguirem implementar medidas 
efetivas de controle ao vírus. O 
Sindicato também cobra maior 

fiscalização e punição para quem 
organiza festas clandestinas, ba-
res escondidos e estabelecimen-
tos comerciais que não seguem 
as regras, mas acredita que o 
lockdown em todos os setores 
não seja a solução.

“Não se deve “punir” o todo 
pela parte. Escolas, academias 
e comerciantes que respeitam 
as normas devem funcionar 
mantendo seus ambientes con-
trolados, para que sejam mini-
mizados os impactos sócio-e-
ducacionais e não agravar mais 
ainda a situação a posteriori, 

pois é notório que não se pode 
dissociar saúde de economia”, 
diz a nota.

Outro ponto citado é a de-
fesa do tratamento precoce de 
pacientes. “Também sugerimos 
que além das medidas restritivas 
racionais e sanitárias descritas, 
que os pacientes sejam orien-
tados a procurar atendimento 
precoce no inicio de sintomas 
sugestivos de COVID-19, para 
que possam receber tratamento 
adequado o mais breve possível 
e assim tenham a possibilidade 
de evitar agravamento ou inter-

nação nos hospitais já satura-
dos. Respeitem a autonomia do 
médico para que nós possamos 
prover o melhor tratamento dis-
ponível, isso é ter empatia, tão 
necessária nos dias atuais” diz 
a nota.

A nota na íntegra pode ser 
conferida na página oficial do 
Sindicato dos Médicos no Fa-
cebook. A decisão vai na con-
tramão da postura adotada pela 
Associação Paulista de Medicina 
(APM) Regional de Rio Preto, 
que diz apoiar as medidas mais 
restritivas.

Vinicius LIMA 

FERIADO DIA 19 NO PLAZA
Estado antecipa mas 

Rio Preto mantém 
vacinação de idosos de 

72 anos na segunda

O Governo do Estado de 
São Paulo anunciou na coletiva 
desta quarta-feira (17) que vai 
antecipar para esta sexta-fei-
ra (19) o início da vacinação 
contra Covid-19 em idosos de 
72 a 74 anos. Apesar disso, a 
Secretaria de Saúde informou 
que vai manter o início desta 
nova etapa para segunda-feira 
(22), em decorrência do feriado 
municipal do dia 19.

Atualmente, o drive-thru 
no Recinto de Exposições e no 
Complexo Swift estão suspen-
sos. A vacinação, tanto da pri-
meira quanto da segunda dose, 
está ocorrendo exclusivamente 
nas unidades de saúde, das 8h 
às 14. Para agilizar a imuniza-
ção, a Saúde pede para que 
a população faça o cadastro 
no site “Vacina Já” (vacinaja.
sp.gov.br)

No dia 29 está prevista o 
início da vacinação em idosos 
de 70 e 71 anos.

Olímpia - A secretaria de 
Saúde de Olímpia informou que 
vai iniciar nesta quinta-feira 
(18) a vacinação de idosos de 
72 a 74 anos. A nova remes-

sa de vacinas contém 1.330 
doses da Coronavac e chegará 
ao município pela manhã, com 
início da vacinação, a partir das 
13 horas.

Para o novo público, a ci-
dade receberá 100% doses 
destinadas, além das demais 
vacinas necessárias para com-
pletar a primeira dose dos 
idosos de 75 e 76 anos e 
segundas doses de 80 a 84 
anos, para os moradores que 
receberam a Coronavac.

Nesta etapa, para facilitar o 
acesso dos idosos que moram 
na região leste do município, 
a Saúde disponibilizará mais 
um posto de vacinação, loca-
lizado na Unidade de Saúde 
do Campo Belo, que, a partir 
desta quinta, não fará mais a 
imunização de segunda dose 
dos profissionais de saúde.

Com isso, além do novo 
posto, as doses estarão dis-
poníveis no drive-thru da Ave-
nida dos Olimpienses e no 
CRI – Centro de Referência do 
Idoso. Na quinta, os idosos 
podem procurar os locais de 
atendimento, das 13h às 16h. 
Já a partir de sexta-feira (19), o 
atendimento retorna ao horário 
normal, das 8 às 16h.

Vinicius LIMA 

Guilherme BATISTA

Centro de Especialidades 
atende só prioridades

A Secretaria Municipal de 
Saúde informou que a unidade 
de atendimento de especiali-
dades continua funcionando 
no Plaza Avenida Shopping, 
atendendo aos pacientes con-
siderados prioritários, conforme 
determina o decreto municipal 
18.861 de 16 de março de 
2021.

Todos os atendimentos ele-
tivos foram suspensos, sendo 
mantido apenas um profissional 
por especialidade. Os demais 
profissionais foram deslocados 
para atendimento nas unidades 
respiratórias e centro de hidra-
tação da dengue.

A unidade atende, em me-
dia, a 1.000 pacientes por dia 

mas, com a restrição, está 
atendendo entre 100 e 150 
pacientes considerados  priori-
tários, cuja interrupção do aten-
dimento pode levar a graves 
consequências à preservação 
da vida.

A Saúde também infor-
mou que mesmo na fase de 
lockdown está mantendo o 
trabalho externo dos agentes 
de saúde em ruas e residências 
da cidade, dentro do programa 
permanente de combate à 
dengue. Este tipo de ativida-
de é considerada indispen-
sável, principalmente neste 
momento em que se registra 
um crescimento dos casos de 
dengue em Rio Preto. Segundo 
a Saúde,  todos os agentes de 
saúde estão vacinados contra 
o Covid-19.

Da REDAÇÃO  

A unidade atende, em media, a 1.000 pacientes por dia 
mas, com a restrição, está atendendo entre 100 e 150

Divulgação
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Roberto
 Toledo

AS VEZES EU OLHO PARA ALGUMAS PESSOAS E PENSO: “NÃO É 
POSSÍVEL QUE ESSE ERA O ESPERMATOZOIDE MAIS ESPERTO”.

Sorria, beba muita água e seja feliz!AMANHÃ é feriado de 19 
de março quando esta cidade 
mãe (sou fi lho dela), completa 
169 anos de fundação, con-
fi rmado pelo prefeito Edinho 
Araújo, apesar da pandemia. 

BALANÇA, mas não cai. 
Em tomada de preço realizada 
antes do LOCKDOWN nesses 
12 meses de pandemia,  o óleo 
de soja subiu 87,89%, o arroz, 
69,80% e a batata, 47,84%. 
Também o leite longa vida su-
biu 20,52%. Haja bolso! 

O MEDICO cardiologista 
José Carlos Aidar Ayoub,  ao 
lado da esposa Genicley,  ga-
nhou idade nova na terça-feira.  
Parabéns.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

2000 Pra Frente
A dupla rio pretense Fiduma & Jeca apresenta um novo trabalho 
aos fãs.  Trata-se do projeto  “2000 Pra Frente “,  em que os 
artistas resgataram sucessos sertanejos dos últimos 21 anos.  
O trabalho foi gravado ao vivo em bonito cenário e palco em 
uma Chácara nos arredores de Rio Preto.  Ainda,  os cantores 
prometem trazer toda sua irreverência e diversão nas novas 
versões.

Fique  Informado 
O empresário Kelvin Kaiser,  
presidente da Acirp de Rio Preto,  
manda avisar que as inscrições 
para o curso  “ Alavanque 
Suas Vendas com Whatsapp 
Marketing “,  estão abertas,  e 
será realizada  de maneira virtual 
no próximo dia 22 de março   
das 14h às 17 horas, pelo  
teamns, e terá o palestrante 
Edson Gatto.  O evento é  voltado 
ao empreendedor profissional 
liberal,  gerente de vendas e 
vendedores de lojas e empresas.  
As inscrições são gratuitas.

DiáriodoBob
Show do Roberto. Não tem nada a ver com o cantor que 

virou REI, mas,  com um  programa de rádio que domina o 
horário da manhã, na Interativa FM (104,3 MHZ das 9 às 
10h), apresentado por este jornalista. Ontem, a audiência 
subiu, pelas entrevistas que fiz com o prefeito Edinho, sobre 
o LOCKDOWN,  (a versão mais rígida do distanciamento so-
cial), com o bloqueio total das atividades profissionais, além 
da proibição da circulação da população. Ao mesmo tempo 
conversei com o Diretor do PROCON Jean Dornelas, que 
traduziu a lei do que podia e não podia. Na verdade, pouca 
coisa sobrou pra gente fazer pelo regramento do projeto im-
posto pelo governo municipal. Pra ver se valeu mesmo a pena 
de parar tudo, vamos ter que esperar até domingo a noite, 
quando termina o “fica em casa”. Almoço em família. O 
preço da comida passa pela maior onda de alta de preços em 
18 anos no Brasil e, aqui em terras de São José de Botas, 
tem sido assim desde o último trimestre do ano passado. 
Nos meses contados até fevereiro, o custo da comida que se 
leva para casa aumentou 19,4%. Dose pra mamute. RAS-
PUTIM fazia tanto sucesso na corte do czar Nicolau que os 
nobres russos decidiram matá-lo. Chamaram-no para uma 
festa e o embebedaram: daí, deram veneno a ele, mas não 
adiantou; deram tiros nele, não adiantou; esfaquearam ele, 
não adiantou; amarraram ele em uma pedra e o lançaram 
em um lado congelado e Rasputin enfim morreu, não sem 
antes reclamar do frio. Na política rio-pretense, também há 
RASPUTINS duros na queda onde “qualquer semelhança não 
passa de mera coincidência . Abecedário. As escolas da rede 
estadual só ficaram abertas para merenda de alunos carentes 
e distribuição de materiais mediante agendamento prévio. Os 
recessos de abril e outubro serão antecipados para o período 
entre 15 e 28 de março. Acredite se quiser. Conversei com 
um advogado ontem, especializado em defesa empresarial 
e, ao perguntar sobre os prejuízos dos grandes e pequenos 
proprietários de lojas, restaurantes, escolas, prestadores de 
serviços, veículos de comunicação e liberais, o ilustre causí-
dico garantiu ao cronista peremptoriamente que eles podem 
mover ações contra governos por perdas durante a pandemia: 
segundo o causídico a lei garante o ressarcimento de prejuí-
zos causados por LOCKDOWNS e omissão. Os mais irônicos 
dizem que os prejudicados podem até ganhar, mas receber 
é outra história. Balanço pandêmico. Nestes 12 meses de 
pandemia, o AUSTA hospital atendeu quase 6 mil pessoas e 
internou mais de 1.100 pacientes em leitos clínicos e de UTI. 
Posso perguntar? Em tempo de Corona, o vírus em domínio 
mundial, as cidades de Rio Preto e Mirassol, são gêmeas 
“univitelinos ou bivitelinos”? Seja o que for, as duas estão 
tão ligadas umbilicalmente, que, o que é bom pra nós é bom 
pra eles. As pessoas são diferentes, mas, muitos são pa-
rentes, separados apenas por 15 km de uma pista dupla da 
Rodovia Washington Luís. Por isso e muito mais, não seria 
interessante o prefeito, Edson Ermenegildo, combinar com o 
prefeito Edinho Araújo um consenso sobre o LOCKDOWN? A 
situação é séria e pensar juntos faz parte da política de boa 
vizinhança. Ponto e basta!

Seo Félix Salgadeira
A empresaria Kris Petrolli manda 
avisar que vem aí “ Seo Félix 
Salgadeira” para happy hour,  
coffe Break,  festas e eventos 
corporativos,  delivery e retirada.  
Há mais de 45 anos no mercado 
de festas,  a marca Felix Petrolli 
Buffet, apresentará novo espaço 
com os deliciosos quitutes.  
Em breve,  você poderá ter 
salgadinhos a qualquer dia e 
qualquer hora.

henriforne@gmail.com

Tapete Vermelho
A ce r imôn ia  do  famoso 
evento “ Oscar”,  não terá o 
disputando tapete vermelho.  
Os concorrentes ao Oscar 
2021,  foram divulgados na 
última segunda-feira,  e os 
vencedores serão conhecidos 
no dia 25 de abril.  A cerimônia 
terá de ser em formato virtual,  
com transmissão  ao vivo de 
vários locais,  como o Dolby 
Theatre,  em Los Angeles.

Casamento Adiado
O pecuarista  Gustavo Theodoro 
(de tradicional famíl ia r io 
pretense), e a ex modelo e 
atriz carioca Bárbara Evans,  
que estavam de casamento 
marcado nesta quinta-feira,  
dia 18 de março,  na Fazenda 
Santa Bárbara,  em Itatiba,  os 
noivos tiveram que “adiar” o 
casório mais uma vez,  devido à 
essa terrível doença Coronavirus 
Covid-19.  A badalada festa 
com a presença de várias 
celebridades famosas do Rio 
de Janeiro, e de Rio Preto, os 
padrinhos o renomado  cirurgião 
plástico Dr. Renato J.  Freitas 
e esposa a requisitada Odonto 
Dra. Luciana Secches Freitas e a 
socialite Célia Vetorasso Fauaz,  
entre outros convidados,  vão 
ter que esperar mais um pouco 
a nova data festiva.

Alvo de Ataque
O Jornal da vizinha cidade 
turística de Olimpia foi alvo 
de Ataque anteontem.  Após 
jornalista defender “lockdown” 
na cidade.   Nossa solidariedade 
aos profissionais da Folha 
da Região,  em especial ao 
jornalista José Antônio Arantes.

SPOTlight

(17) 99181-4336

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

A bonita família do médico  Humberto Liedke. A esposa 
Marina Soubhia e os fi lhos Dr. Igor e Dra. Fernanda 

Soubhia Liedke,  em especial para nossa coluna

A advogada 
Iscila Aidar 
Piton e fi lha 
Lila em dia 

comemorativo de 
aniversário em 

Olimpia

Eunice 
Petrolli,  
a eterna 
namorada do 
empresário 
Felix Petrolli



Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira

18 de março de 2021

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: AGLON COMERCIO E REPRESENTA-
ÇÕES LTDA
EMPENHO 1657/21
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 4730/21
CONTRATADA: BELA BELI STORE LTDA
EMPENHO 4769/21
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR-
MACEUTICOS LTDA
EMPENHO 4732/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a quantidade descrita na 
notifi cação referente aos empenhos em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação 
das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: QUEIROZ & QUEIROZ RESTAURANTE 
LTDA
EMPENHO 4835/21
Conforme informações prestadas pelo departamento res-
ponsável, o Município de São José do Rio Preto, por deter-
minação do Ilmo. Secretário Municipal de Saúde, notifi ca 
o representante legal da empresa supramencionada, para 
ciência do ocorrido e PRESTAR ESCLARECIMENTOS NO 
PRAZO DE 24 HORAS, contados do recebimento desta. 
Concedemos o prazo de 05 dias úteis para a empresa em 
querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. A inércia ou não cumprimento dos 
prazos estabelecidos implicará na aplicação das penalidades 
administrativas, bem como a suspensão do direito de licitar e 
contratar com esta administração pelo prazo de até 02 anos. 
– SMS – DADM
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: MARCO ANTONIO SILVA NETO
EMPENHO 992/21
Considerando que as penalidades aplicadas anteriormente 
foram devido ao atraso na entrega total do empenho e que, 
até a presente data, uma parte do material foi entregue, 
DECIDO: MITIGAR a penalidade anteriormente aplicada. 
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total do empenho supramencionado, DECIDO: Com 
fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a 
cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual, DECIDO: MAN-
TER pena de ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, 
a reincidência implicará em rescisão contratual e penalida-
des administrativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei 
nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2, IV do contrato, 
aplico-lhe ao descumprimento contratual, multa de 20% do 
valor referente ao atraso das obrigações contratuais. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para apresentar defesa 
ou efetivar a entrega total dos itens. A inércia e o não cum-
primento do contrato poderão implicar no agravo da penali-
zação. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
MULTA
CONTRATADA: LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED 
HOSP S/A
EMPENHO 5059/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega parcial do empenho supramencionado, DECIDO: 
Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como 
a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual, DECIDO: com 
fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 
6ª, item 6.2, IV do contrato, aplico-lhe ao descumprimento 
contratual, multa de 20% do valor referente ao atraso das 
obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos 
itens. A inércia e o não cumprimento do contrato poderão 
implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2021
ATA Nº 0234/21
CONTRATADA: FELISBARGO TRANSPORTES E COMER-
CIO DE LUBRIFICANTES EIRELI
OBJETO: Fornecimento de óleo lubrifi cante e afi ns – Valores 
Unitários - Item 01 - R$2.375,00; Item 03 – R$16,89; Item 

04 – R$2.089,00; Item 05 – R$18,99; Item 06 – R$2.229,00; 
Item 07 – R$2.379,00; Item 08 – R$2.379,00 – SMA – Adil-
son Vedroni - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2021
ATA Nº 0235/21
CONTRATADA: INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
OBJETO: Fornecimento de óleo lubrifi cante e afi ns – Valor 
Unitário - Item 09 - R$12,00 – SMA – Adilson Vedroni - Prazo 
de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria De Compras E Contratos 
Dispensa De Licitação N° 22/21 
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. 
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA-
CEUTICOS LTDA
– Empenho nº 5768/21 – R$25.500,00 – Entrega Imediata.
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa De Licitação N° 21/21 – Contrato: DIL/0009/21
CONTRATADA: LUIS ANTONIO FERRASSA (FORTMEDI-
CA)
OBJETO: Aquisição de 12 carros maca e 12 colchonetes 
para atendimento aos pacientes internados em razão do CO-
RONAVIRUS (COVID-19) – Valor Total - R$35.988,00 – SMS 
- Prazo de vigência: 12 meses.   

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

AVISO
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE RECURSO, 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 30/2021 – Processo 
1304/2021
Objeto: registro de preços para aquisição de kit de alimenta-
ção (kit II) para distribuição aos alunos da rede municipal de 
ensino durante primeiro semestre de 2021 em decorrência 
da pandemia do COVID-19. Secretaria Municipal de Agricul-
tura e Abastecimento. Sessão pública realizada on line com 
início dia 22/02/2021, sendo declarada vencedora a empre-
sa CESTA BÁSICA BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
EIRELI. Houve manifestação de intenção de recurso e foram 
apresentadas as razões recursais pela empresa NUTRICIO-
NALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Foram apresen-
tadas contra razões recursais. A pregoeira, acatando o pa-
recer técnico da Secretaria requisitante, manteve a decisão 
prolatada na sessão do Pregão. O processo foi encaminhado 
ao Sr. Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento 
que ratifi cou a decisão da pregoeira, negando provimento ao 
recurso. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
ADJUDICO o Item 01 à empresa CESTA BÁSICA BRASIL 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI conforme proposta 
declarada vencedora e HOMOLOGO este procedimento 
licitatório por não vislumbrar qualquer irregularidade. Anto-
nio Pedro Pezzuto - Secretário Municipal de Agricultura e 
Abastecimento. O inteiro teor encontra-se a disposição dos 
interessados no Portal de Compras e nos autos do processo.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 373/2020 – Processo 
13.161/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on line com início dia 14/10/2020, sendo adjudica-
dos os itens as empresas declaradas vencedoras: BECTON 
DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. (itens 1 , 2 
, 4), BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (itens 12 , 
13), CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A. (item 3), CIRÚRGICA 
SÃO JOSÉ LTDA. (item 15), COMÉRCIO DE MATERIAIS 
MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA. (item 6), 
CREMER S/A (item 8), JOÃOMED COMÉRCIO DE MATE-
RIAIS CIRÚRGICOS LTDA. (itens 9 , 10 , 11) e NACIONAL 
COMERCIAL HOSPITALAR S A (item 5). Itens 07 e 16: 
Fracassados. Item 14: Deserto. Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras” – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 49/2021 – Processo 
1449/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de rações e grãos 
em atendimento ao Zoológico Municipal. Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente e Urbanismo. Sessão pública reali-
zada on line com início dia 01/03/2021, sendo adjudicados 
os itens as empresas declaradas vencedoras: ANIMALLE 
MUNDO PET LTDA (itens 2, 7 , 8 , 9 , 10 , 11) e CARLOS 
EDUARDO PONTES VIALLE (itens 1 , 3 , 4 , 5 , 6). Item 
12: Fracassado. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras” – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Katia Regina Penteado Case-
miro - Secretária Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
36/2021 – PROCESSO Nº 1373/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros 
alimentícios (carnes) em atendimento das unidades escola-
res da rede municipal. Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento. Fica designada a data da sessão de retoma-
da do pregão em epígrafe para o dia 22/03/2021 às 09:00hs 
para continuidade dos trabalhos. - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
32/2021 – PROCESSO Nº 1311/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros 
alimentícios para atendimento das unidades escolares da 
rede de ensino e eventual compra por demais equipamentos 
públicos. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimen-
to. Fica designada a data da sessão de retomada do pregão 
em epígrafe para o dia 22/03/2021 às 10:00hs para continui-
dade dos trabalhos. - Pregoeira.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELE-
TRÔNICO n° 98/2021, PROCESSO 1922/2021, objetivando 
a aquisição de ambulância para a Central de Remoção 
Municipal. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 01/04/2021, 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 ELE-
TRÔNICO n° 99/2021, PROCESSO 1923/2021, objetivando 
o registro de preços para aquisição de pneus novos para as 
viaturas do Corpo de Bombeiros. Gabinete do Prefeito. O re-
cebimento das propostas dar-se-á até o dia 01/04/2021, às 
14:30h. e abertura a partir das 14:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.

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° 103/2021, PROCESSO 1944/2021, objetivan-
do o registro de preços para aquisição de ar condicionado e 
cortinas de ar com instalação inclusa para a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 01/04/2021, 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 ELE-
TRÔNICO n° 104/2021, PROCESSO 1961/2021, objeti-
vando o registro de preços para aquisição de feno para o 
Zoológico Municipal. Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Urbanismo. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 02/04/2021, 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 
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Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EMPRO

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° 109/2021, PROCESSO 1993/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios 
(frios e embutidos) para abastecimento do Corpo de Bom-
beiros e demais Òrgãos Públicos. Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 01/04/2021, 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.

 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA - PGM - Nº 001/2021.  
DE 17 DE MARÇO DE 2021. 

Dispõe sobre o trabalho em regime 
de “home office” no âmbito da 
Procuradoria Geral do Município, em 
função dos efeitos do Coronavírus – 
COVID-19.  
O PROCURADOR-GERAL DO 
MUNICÍPIO, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos dos 
artigos 2º a 6º, do Decreto nº 
18.558/20,  

Considerando a necessidade de serem tomadas medidas de 
enfrentamento da COVID-19;  
Considerando o Decreto Municipal nº 18.554/2020, em 
especial o artigo 2º, o caput do artigo 8º e os incisos I e II do 
artigo 11 e, artigos 13 e 14 do Decreto Municipal nº 
18.861/2021;  
Considerando que o regime de teletrabalho (home office) é 
medida legal e eficiente para manter a atividade administrativa, 
bem como de se evitar o contato físico direto;  
Considerando que a Procuradoria Geral do Município possui 
meios tecnológicos de informação e de comunicação 
disponíveis, bem como de controle da produtividade de seus 
servidores;  
RESOLVE:  
Art. 1º - Os servidores públicos da Procuradoria Geral do 
Município (Procuradores, Agentes Administrativos e 
Estagiários) deverão exercer suas funções laborais, 
preferencialmente, fora das instalações físicas do órgão de 
lotação, em trabalho remoto - regime home office, mediante a 
utilização de tecnologia de informação e de comunicação 
disponíveis.  
§ 1º - Para fins de cumprimento das medidas estabelecidas no 
caput será franqueado o acesso remoto dos servidores 
devidamente cadastrados aos sistemas operacionais geridos 
pela Empresa Municipal de Processamento de Dados – 
EMPRO, mediante comunicação eletrônica das 
Coordenadorias da PGM, indicando os servidores em regime 

de home office e seus respectivos usuários para habilitação de 
seus equipamentos próprios ou equipamentos públicos 
solicitados conforme Termo de Responsabilidade de Guarda e 
Uso de Equipamento integrante desta IN (Anexo I). 
§ 2º - Os servidores em sistema de home office ficam 
obrigados a manter o acesso diário dos seus e-mails 
corporativos e pessoais, bem como outros meios de 
comunicação digital, especificados pelas Chefias imediatas, a 
fim de dar cumprimento às tarefas e carga de trabalho 
distribuída durante o período de realização do teletrabalho. 
Art. 2º. É estabelecido o sistema de rodízio/revezamento para 
os atendimentos de urgência e emergência, cabendo ao 
Procurador Geral, no âmbito do seu Gabinete e aos 
Coordenadores no âmbito das respectivas unidades de 
trabalho, estabelecer a escala semanal de servidores para 
cumprimento de tarefas presenciais necessárias e 
indispensáveis. 
§ 1º. O Procurador Geral, Assessoria e Coordenadorias 
trabalharão em regime de sobreaviso permanente, sem 
prejuízo das escalas de trabalho estabelecidas de forma 
alternada. 
§ 2º. As reuniões administrativas no âmbito da Procuradoria 
Geral do Município serão preferencialmente não presenciais 
(virtuais), utilizando-se dos meios tecnológicos de informação e 
de comunicação disponíveis. 
Art. 3º. Toda comunicação interna (Secretarias e seus 
Departamentos) dirigida à Procuradoria Geral do Município 
deverá ser endereçada ao Gabinete do Procurador – Geral do 
Município através do e-mail: pgm.riopreto@empro.com.br para 
fins de distribuição e encaminhamentos necessários.  
Art. 4º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua 
publicação. 
São José do Rio Preto, 17 de março de 2021. 

LUÍS ROBERTO THIESI 
PROCURADOR – GERAL DO MUNICÍPIO 

 
 

ANEXO I  
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE GUARDA E USO DE 
EQUIPAMENTO 

 
Nome: 
__________________________________________________
______  
Departamento:_______________________________________
__________ 
Fone para contato ________________ e-mail: 
________________________ 
Declaro que, nesta data, recebi da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, a título de empréstimo, para 
meu uso exclusivo, os equipamentos especificados neste termo 
de responsabilidade, comprometendo-me a mantê-los em 
perfeito estado de conservação, ficando ciente de que:  

1- se o equipamento for danificado ou inutilizado por 
emprego inadequado, mau uso, negligência ou extravio, a 
empresa me fornecerá novo equipamento e cobrará o 
valor de um equipamento da mesma marca ou 
equivalente ao da praça; 

2- em caso de dano, inutilização ou extravio do equipamento 
deverei comunicar imediatamente ao setor competente;  

3- terminando os serviços “home-office”, devolverei o 
equipamento completo e em perfeito estado de 
conservação, considerando-se o tempo do uso do 
mesmo, ao setor competente.  

PATRIMÔNIO /DESCRIÇÃO 
__________________________________________________

_____________ 
__________________________________________________

_____________ 
__________________________________________________

_____________  
 

São José do Rio Preto, ________de_________________, 
2021.  

Ciente (Nome / 
Assinatura):_________________________________________  

 
Devolução: Atestamos que o bem foi devolvido em        /       /       

, nas seguintes condições: 
 (_) Em perfeito estado (_) Apresentando defeito (_) Faltando 

peças/ acessórios.  __________________________________________________
_____________  

(Data / assinatura / nome do responsável pelo recebimento) 
 

LEI Nº 13.715
DE 17 DE MARÇO DE 2021.

Ratifi ca protocolo de intenções fi rmado entre Municípios bra-
sileiros, com a fi nalidade de adquirir vacinas para combate à 
pandemia do coronavírus; medicamentos, insumos e equipa-
mentos na área da saúde.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica ratifi cada, nos termos da Lei Federal nº 
11.107/2005 regulamentada pelo Decreto Federal nº 
6.017/2007, a adesão do Município de São José do Rio 
Preto ao protocolo de intenções a ser fi rmado entre municí-
pios de todas as regiões da República Federativa do Brasil, 
visando precipuamente a aquisição de vacinas para combate 
à pandemia do coronavírus, além de outras fi nalidades de 
interesse público relativas à aquisição de medicamentos, 
insumos e equipamentos na área da saúde.
Art. 2º O protocolo de intenções cuja autorização dada ao 
Município possibilita a sua participação junto ao referido 
Consórcio Público que, após sua ratifi cação, converter-se-á 
em contrato de consórcio público.
Art. 3º O consórcio que ora se ratifi ca terá a personalidade 
jurídica de direito público, com natureza autárquica.
Art. 4º Fica autorizada a abertura de dotação orçamentária 
própria para fi ns de cumprimento do Art.8º da Lei Federal 
11.107/2005, podendo ser suplementada se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 17 de março 
de 2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1708
(De 14 de março de 2021)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA 
COMPULSÓRIA, com proventos proporcionais sobre a mé-
dia aritmética, ao senhor WILSON GONÇALVES, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de Motorista, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 40, §1º, inci-
so II, e §3º da Constituição Federal, e de acordo com o artigo 
1º, da Lei Federal nº 10.887, de 18.06.2004.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 02.2/0035/03/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 14/03/2021 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

  
A Secretaria Municipal da Fazenda, através do 

Departamento de Tributos Mobiliários, NOTIFICA os 
contribuintes abaixo relacionados para a devida regularização 
cadastral de forma eletrônica pelo sistema Icad - Sistema 
Integrado do Cadastro Fiscal, no prazo de 30 dias contados da 
data da publicação desta, de acordo com o § 2º do artigo 14 do 
Decreto Municipal n° 16.888/2013. 

Expirado, tal prazo, sem que haja a atualização 
cadastral através do sistema eletrônico, o contribuinte terá sua 
inscrição municipal bloqueada (cadastro bloqueado) em 
conformidade com o artigo 14 do Decreto Municipal 
n°16.888/2013, o que, posteriormente, poderá ensejar processo 
de Cassação de Alvará de Funcionamento, nos termos dos 
incisos I a III do artigo 15 do mesmo instrumento legal. 

Para a regularização cadastral, o contribuinte deverá 
verificar, no link abaixo, o cumprimento dos Requisitos e Pré-
Requisitos Legais exigidos pelos Departamentos de Posturas 
do Município e em caso de dúvidas buscar esclarecimentos 
junto à Secretaria competente pelo assunto. 

Em caso de irregularidade cadastral por motivo de 
desatualização nos dados da inscrição mobiliária, o contribuinte 
abaixo notificado deverá proceder a atualização utilizando o link 
que segue: 

- acessar o link - "GANHA TEMPO EMPRESA" no 
site da prefeitura: www.riopreto.sp.gov.br; 

- acessar o sistema eletrônico Icad: clicar em "Icad - 
Empresa fácil"; 

Contribuintes: 

CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL 

ALEXA TELECOM COMERCIO E SERIÇOS DE 
TELEFONIA EIRELI 3684690 

CENTRO DE OPERAÇÕES MISSIONÁRIAS DO 
LEÃO DE JUDÁ 3288810 

DIWYLYS OLIVEIRA COSTA 04863736304 3762690 
DSX ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 3676620 
FONTANELLI & SINGOLANI LTDA ME 1351320 
H MED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 988810 
HUBLAB CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO 
DE TECNOLOGIAS LTDA 3163330 

JENNIFER DANIELA DE PAIVA BRITO 
45581898855 3714260 

L G A & L G A SERVIÇOS DE TRANSPORTES 
LTDA ME 3110760 

LD PRIME ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 
LTDA 3701990 

LUA NOVA RIOPRETENSE COMERCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME 1439410 

LUIZ CARLOS GOMES 08071201898 3713920 
MC CONSTRUTORA RIO PRETO EIRELI 3580610 
NEUSZA FRANCISCHINI ALVES 18452632860 3495430 
OSMAR DOS SANTOS 16979219812 3598140 
RITA FERREIRA DOS SANTOS 3674640 
SUFFREDINI COMERCIO DE PEÇAS DE 
PRECISAO LTDA 3715360 

TANTTA BRASIL SEMI JOIAS EIRELI 3211340 
VANDERNIRA DENIS SOARES 56720890204 3761190 
VICTOR RODOLFO 39086904807 3381300 
VILA DO ACAI LANCHONETE RIO PRETO EIRELI 
ME 3452290 

São José do Rio Preto, 17 de março de 2021.  
Marco Aurélio Belentani de Carvalho 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários/IFP/SEMFAZ 

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

COMUNICADO DE REABERTURA

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

O Pregão Eletrônico 002/2021, Processo 7121/2021, com 
abertura prevista para o dia 17 de março de 2021, foi sus-
penso devido à necessidade de se alterar seu Termo de Re-
ferência.  Em decorrência das alterações a serem realizadas 
e ausência de tempo hábil para conhecimento dos licitantes, 
a reabertura da presente licitação, cujo objeto é a contrata-
ção de empresa especializada para Prestação de Serviços 
de Telefonia Móvel (Celular) com aparelhos celulares e mo-
dens em comodato, para operação de transmissão Dados e 
Voz, de acordo com as normas e regulamentos expedidos 
pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, 
destinados a EMPRO Tecnologia e Informação, conforme 
Termo de Referência, anexo I, deste Edital, fi ca designado 
para o dia 31 de março 2021, às 09h30, com as publicações 
e avisos de praxe. São José do Rio Preto/SP, 17 de março 
de 2021. Fernando Geromel Prette - Pregoeiro.
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Editais de
NOTIFICAÇÃO

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Prefeitura Municipal de
PALESTINA

MUNICÍPIO DE PALESTINA
CNPJ/MF nº 45.149.184/0001-94

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2021
A Prefeitura Municipal de Palestina, através do Setor de Licitações e Contratos, torna pública a abertura do processo licitatório na modalidade Tomada 
de Preços, destinado à contratação de serviços voltados à IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO COM SUPORTE PEDAGÓGICO, 
PORTAL DE EDUCAÇÃO NA INTERNET, BEM COMO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO COMPOSTO POR CONJUNTOS IMPRESSOS (ALU-
NO E PROFESSOR) E VERSÃO DIGITAL COM DISPONIBILIDADE DE ACESSO ATRAVÉS DE PLATAFORMA, conforme especifi cações constantes no 
Termo de Referência, parte integrante do Edital. A sessão realizar-se-á no dia 22 de abril de 2021, com o início do credenciamento a partir das 14h00m, 
na sede da Prefeitura Municipal de Palestina, Setor de Licitações e Contratos, situado na Rua Siqueira Campos, nº. 1380, 1º Andar, Centro, Palestina - SP, 
CEP: 15470 - 000. O Edital completo, assim como maiores informações, estará disponível a partir do dia 22 de março de 2021, no horário comercial em 
dias úteis, ou por telefone, através do número (17) 3293-1265, podendo, também, ser obtido através de solicitação no endereço eletrônico licitacao-
pmpalestina@gmail.com. Para agilizar o processo de obtenção do edital, no campo “Assunto” insira a expressão “Solicitação de Edital - Tomada de 
Preços 002/2021”, Processo Administrativo nº 022/2021 e, no campo “Mensagem”, informe os dados do solicitante (razão social/ nome, CNPJ/
CPF, endereço completo, telefone/celular e e-mail)”. Palestina - SP, 17 de março de 2021. Reinaldo Aparecido da Cunha - Prefeito Municipal.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETPAR GRUPOFORT II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 18.672.820/0001-
95, estabelecida à Rua Penita, nº 3155, Redentora, na cidade de São José do 
Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 
e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente 
Edital, NOTIFICAR os proprietários dos lotes, localizados no 
Empreendimento “Res. São Thomaz II”, abaixo relacionados, 
considerando que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de 
forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não 
sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a 
contar da data de publicação deste edital, no endereço supracitado ou 
dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em 
vista o descumprimento da obrigação pecuniária assumida originária. 
Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, 
para que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a 
presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não comparecimento e a 
consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das 
sanções legais com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre 
as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
ANATILIA ARAUJO DA SILVA 

RODRIGUES 55855535 
414.487.788-

40 34 05 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETPAR MIRASSOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE 
LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 12.749.878/0001-03, 
estabelecida à Rua Penita, 3155, Sala A-8, Redentora, na cidade de São José do Rio 
Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 
62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, 
NOTIFICAR os proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento 
“SETLIFE MIRASSOL I”, abaixo relacionados, considerando que a 
tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou 
infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não sabido, para 
comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de 
publicação deste edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos 
contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o 
descumprimento da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela 
presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para que 
ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente 
com o prazo de 15 (quinze) dias. O não comparecimento e a consequente 
desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais 
com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, 
ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF/CNPJ Quadra Lote 

FAM FACTORING  
35.672.198/0001-

34 39 16 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRAL
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2021

A Prefeitura do Município de Cedral faz saber a todos os 
interessados que se encontra aberto o Pregão Presencial n.º 
05/2021, que tem por objeto o “REGISTRO DE PREÇOS DE 
FRALDAS GERIÁTRICAS”. O recebimento dos envelopes e 
documentos de credenciamento será até as 14h00 do dia 31 
de março de 2021, na Prefeitura Municipal, situada na Aveni-
da Antonio dos Santos Galante, n.º 429, Centro, Cedral/SP. 
O Edital de inteiro teor está à disposição dos interessados 
no s. Outras informações poderão ser obtidas pelo e-mail: 
licitacao@cedral.sp.gov.br. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 17 de março de 2021; 91.º 
ano de Emancipação Político-Administrativa.  
 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

Decreto n.º 3.371, de 12 de março de 2021.

“Dispõe sobre a suspensão das aulas presenciais em toda 
a Rede Municipal de Ensino e a consequente retomada de 
aulas, exclusivamente de forma remota, e dá outras provi-
dências”.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal 
de Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei, e;

Considerando a necessidade da implantação de medidas de 
prevenção e controle da Pandemia do COVID-19, conforme 
classifi cação do município pelo Plano São Paulo;

Considerando a determinação do Governo do Estado em re-
lação à suspensão das aulas presenciais com a consequente 
antecipação do recesso escolar, bem como que a quantidade 
de dias de recesso escolar disposto no Calendário Escolar 
da Rede Municipal de Ensino não é sufi ciente para realizar a 
respectiva antecipação, resolve baixar o seguinte:

DECRETO:

Artigo 1.º - Ficam suspensas as aulas presenciais em toda a 
Rede Municipal de Ensino, retomando-se as aulas, exclusi-
vamente, de forma remota, a partir do dia 15 de março até o 
dia 28 de março de 2021.

Artigo 2.º - Os professores de toda Rede Municipal de 
Ensino, deverão continuar atuando em regime e jornadas já 
estabelecidas junto às unidades escolares, devendo ainda 
elaborar as atividades remotas que serão disponibilizadas 
aos alunos.

Artigo 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cedral, 12 de março de 2021; 90.º 
Ano de Emancipação Político-Administrativa.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na mes-
ma data e local de costume.

Luis Henrique Garcia
Secretário

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRAL
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2021

A Prefeitura do Município de Cedral faz saber a todos os 
interessados que se encontra aberto o Pregão Presencial n.º 
05/2021, que tem por objeto o “REGISTRO DE PREÇOS DE 
FRALDAS GERIÁTRICAS”. O recebimento dos envelopes e 
documentos de credenciamento será até as 14h00 do dia 31 
de março de 2021, na Prefeitura Municipal, situada na Aveni-
da Antonio dos Santos Galante, n.º 429, Centro, Cedral/SP. 
O Edital de inteiro teor está à disposição dos interessados 
no s. Outras informações poderão ser obtidas pelo e-mail: 
licitacao@cedral.sp.gov.br. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 17 de março de 2021; 91.º 
ano de Emancipação Político-Administrativa.  
 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

Decreto n.º 3.371, de 12 de março de 2021.

“Dispõe sobre a suspensão das aulas presenciais em toda 
a Rede Municipal de Ensino e a consequente retomada de 
aulas, exclusivamente de forma remota, e dá outras provi-
dências”.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal 
de Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei, e;

Considerando a necessidade da implantação de medidas de 
prevenção e controle da Pandemia do COVID-19, conforme 
classifi cação do município pelo Plano São Paulo;

Considerando a determinação do Governo do Estado em re-
lação à suspensão das aulas presenciais com a consequen-
te antecipação do recesso escolar, bem como que a quan-
tidade de dias de recesso escolar disposto no Calendário 
Escolar da Rede Municipal de Ensino não é sufi ciente para 
realizar a respectiva antecipação, resolve baixar o seguinte:

DECRETO:
Artigo 1.º - Ficam suspensas as aulas presenciais em toda a 
Rede Municipal de Ensino, retomando-se as aulas, exclusi-
vamente, de forma remota, a partir do dia 15 de março até o 
dia 28 de março de 2021.

Artigo 2.º - Os professores de toda Rede Municipal de 
Ensino, deverão continuar atuando em regime e jornadas já 
estabelecidas junto às unidades escolares, devendo ainda 
elaborar as atividades remotas que serão disponibilizadas 
aos alunos.

Artigo 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cedral, 12 de março de 2021; 90.º 
Ano de Emancipação Político-Administrativa.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na mes-
ma data e local de costume.

Luis Henrique Garcia
Secretário

Lei Complementar n.º 01, de 17 de março de 2021. 
 

“Dispõe sobre a criação do 
Departamento Municipal da 
Agricultura do Município de 
Cedral/SP e dá outras 
providências”. 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal 
de Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 
Orgânica Municipal, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Cedral aprovou e 
ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar,  

 
Artigo 1.º - Fica criado junto à Prefeitura Municipal de Cedral, o 

Departamento Municipal de Agricultura, vinculada à Administração Direta do 
Município.  

 
Artigo 2.º - O Departamento de Agricultura conta com o seguinte 

suporte mínimo para desempenho de suas atividades, no tocante às atividades de 
gestão, de cargos já criados:  

 
I – Coordenador Municipal da Agricultura; 
 
Artigo 3.º - A presente Lei Complementar entrará em vigor na data 

de sua publicação, revogando as disposições em contrário.  
 
Prefeitura Municipal de Cedral, 17 de março de 2021; 91.º Ano de 

Emancipação Político-Administrativa. 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 

 
Registrada em livro próprio e Publicada por afixação na mesma 

data e local de costume. 
 

Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária 

 
 

Lei n.º 2.579, de 17 de março de 2021. 
 
“Institui Programa de 
Recuperação de Créditos - REFIS 
Municipal para o exercício de 2021 
e dá outras providências”. 

 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do 
Município de Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe 
confere a Lei Orgânica Municipal, FAZ SABER, que a Câmara Municipal de 
Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:  

 
Art. 1.º - Fica instituído o Programa de Recuperação de Créditos – 

Refis Municipal para o exercício de 2021, decorrentes de débitos de pessoas 
físicas e/ou jurídicas, constituídos ou não, tributárias e não tributárias, inscritos 
ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou 
não, inclusive os já parcelados, decorrentes de:  

 
I – Imposto Predial e Territorial Urbanos; 
II – Contribuição de Melhoria; 
III – Imposto sobre serviços – ISS; 
IV – Taxas e tarifas diversas; 
V – Multas; 
VI – Pró-Moradia; 
VII – Serviços Prestados a Terceiros, entre outros.  
 
Art. 2.º - Para participar do Programa de Recuperação de Créditos 

Municipais, o contribuinte deverá requerer a consolidação de suas dívidas com 
base no que estabelece o Artigo 1.º, podendo liquidá-las, da seguinte forma.  

 
I – com remissão de 100% (cem por cento) da multa e juros, 

calculados até a data da consolidação, mediante o pagamento à vista;  
 
II – com remissão de 70% (setenta por cento) da multa e juros, 

calculados até a data da consolidação, para pagamento em até 12 (doze) parcelas 
fixas mensais e consecutivas;  

 
III – com remissão de 50% (cinquenta por cento) da multa e juros, 

calculados até a data da consolidação, para pagamento em até 24 (vinte e 
quatro) parcelas fixas mensais e consecutivas;  

 
§ 1.º - Em qualquer das formas de parcelamento, a parcela não 

poderá ser inferior à 01 UFM para pessoa física, e, 02 UFM para pessoas 
jurídica.  

 
§ 2.º - As custas e despesas processuais, se houver, correrão por 

conta do contribuinte, as quais deverão ser apuradas e pagas diretamente junto 
ao cartório do Foro local, anterior ou posteriormente ao ato de confissão da 
dívida, objeto da presente Lei.  

 
§ 3.º - O processo judicial ficará suspenso, liberando-se eventual 

bem penhorado somente após a quitação total da dívida.  
 

§ 4.º - O contribuinte que liquidar sua dívida nos termos propostos 
na presente Lei fica isento do pagamento de honorários advocatícios.  

 
Art. 3.º - A opção pelo parcelamento de dívidas nos termos 

propostos na presente Lei sujeita o contribuinte a:  
 
I – aceitação plena e irretratável de todas as condições 

estabelecidas; 
 
II – pagamento regular das parcelas do débito consolidado, bem 

como o pagamento regular dos tributos e das contribuições com vencimento 
posterior a data prevista nos incisos do artigo 1.º da presente Lei;  

 
III – renúncia por qualquer outra forma de parcelamento de 

débitos, relativo a tributos e/ou contribuições, porventura existentes.  
 
Art. 4.º - Poderão optar pelo parcelamento proposto no presente 

Programa, os contribuintes que efetuarem a confissão de suas dívidas, nos 
termos da presente Lei, até 31 de outubro de 2021.  

 
§ 1.º - A dívida será cobrada integralmente, com todos os 

acréscimos legais previstos no Código Tributário Municipal, nos casos em que 
os contribuintes não optarem pelos benefícios propostos na presente Lei até a 
data estabelecida no “caput” deste artigo.  

 
§ 2.º - O prazo estabelecido no “caput” deste artigo poderá ser 

prorrogado por conveniência e interesse da Administração Publica, através de 
Decreto Municipal.  

 
Art. 5.º - O contribuinte deverá pagar a 1.ª parcela em até 15 

(quinze) dias do ato da confissão da dívida e sempre até o dia 10 (dez) do mês 
subsequente para o pagamento das parcelas restantes.  

 
Art. 6.º - O atraso no pagamento de 03 (três) parcelas consecutivas 

ou 04 (quatro) parcelas alternadas implicará na perda dos direitos ao 
parcelamento, descontos e demais benefícios desta Lei e será solicitado o seu 
desarquivamento judicial para o prosseguimento dos trâmites normais da 
cobrança judicial.  

 
Art. 7.º - A concessão e o gozo dos benefícios previstos nesta Lei 

ficam condicionados: 
 
I – à apresentação de requerimento no qual conste a relação dos 

débitos fiscais para os quais é solicitado o benefício;  
 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
18 de março de 2021

II – à assinatura de termo de confissão irrevogável e irretratável de 
seus débitos consolidados nos termos do artigo 1.º, que haja em relação a cada 
débito fiscal objeto do benefício, a expressa renúncia a qualquer defesa ou 
recurso, bem como desistência dos já interpostos, formalizados nos autos dos 
respectivos processos ou em ato administrativo.  

 
Parágrafo Único - O não pagamento obriga o poder público 

municipal a ingressar com ações judiciais de cobrança, conforme exigência do 
Tribunal de Contas do Estado (TCE), bem como, observância aos prazos 
prescricionais.  

 
Art. 8.º - Os benefícios concedidos por esta Lei não conferem 

qualquer direito à restituição ou compensação de importâncias já pagas ou 
compensadas.  

 
Art. 9.º - Os débitos advindos de Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza – ISS, Taxa de Vigilância Sanitária e Taxa de Licença de 
funcionamento, referentes ao período de 08 de abril a 23 de dezembro de 2020, 
estarão isentos da cobrança de multa e juros, considerando o Decreto Municipal 
n.º 3.270, de 08 de abril de 2020.   

 
§1.º - A isenção a que dispõe o caput do artigo 9º será concedida 

independentemente da adesão ao Programa de Recuperação de Créditos.  
 
§2.º - Os débitos a que se refere o caput do artigo 9º, e desde que 

referentes ao período de 08 de abril a 23 de dezembro, poderão ser parcelados 
até o máximo de 24 (vinte e quatro) parcelas fixas mensais e consecutivas, 
devendo, inclusive, seguir as demais disposições dessa lei.  

 
Art. 10 - O Chefe do Poder Executivo Municipal expedirá, através 

de decreto, instruções complementares que se fizerem necessárias ao 
cumprimento da presente Lei.  

 
Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário.  
 
Prefeitura Municipal de Cedral, 17 de março de 2021; 91.º Ano de 

Emancipação Político-Administrativa. 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 

 
 

Registrada em livro próprio e Publicada por afixação na mesma 
data e local de costume. 

 

Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária 

 
 

Lei n.º 2.580, de 17 de março de 2021. 
 

“Autoriza o Município de Cedral a 
permitir o uso de imóvel ao 6.º 
Agrupamento Policial Militar 
Local, e dá outras providências”.  
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do 
Município de Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe 
confere a Lei Orgânica Municipal, FAZ SABER, que a Câmara Municipal de 
Cedral aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:  

 
Art. 1.º - Fica autorizado ao Município de Cedral permitir o uso 

por 20 (vinte) anos, a título precário e gratuito, em favor do 6.º Grupamento 
Policial Militar Local, do imóvel situado à Rua da Bandeira, n.º 149, neste 
Município de Cedral, registrado sob o n.º 10.265, junto ao 1.º Ofício de Registro 
de Imóveis de São José do Rio Preto-SP.  

 
Art. 2.º - A permissão de uso de que trata o artigo anterior será 

efetivada através da formalização de “Termo de Permissão de Uso”, mediante 
condições a serem estabelecidas pelo Município de Cedral.  

 
Art. 3.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  
 
Prefeitura Municipal de Cedral, 17 de março de 2021; 91.º Ano de 

emancipação Político-Administrativa. 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS  
Prefeito Municipal 

 
Registrada em livro próprio e Publicada por afixação na mesma 

data e local de costume. 
 

Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária 

 
 

Lei n.º 2.581, de 17 de março de 2021. 
 

“Abertura de Crédito Adicional 
Especial na Lei Orçamentária 

Anual para exercício de 2021, para 
os fins que especifica”.  

  
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal 

de Cedral, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER 
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei,  

 
Art. 1.º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um Crédito 

Adicional Especial por Excesso de Arrecadação no valor de R$170.149,43(cento 
e setenta mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos), 
destinados ao atendimento de programas governamentais conforme 
discriminação abaixo: 
 
02-Poder Executivo 
02.10-Obras e Serviços Públicos 
15.452.0005 1.095 – Execução de Guias, Sarjetas e Pavimentação Asfáltica - 
Convênio n. 100195/2020 
4.4.90.51-Obras e Instalações Fonte 02-Estado 150.000,00 
4.4.90.51-Obras e Instalações Fonte 01-Tesouro 20.149,43 
 
TOTAL 170.149,43 
 

Art. 2.º - O valor do crédito adicional especial de que trata o artigo 
1.º será coberto com os seguintes recursos: 

a) Com recursos provenientes do repasse da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional no valor residual de R$ 150.000,00. 
Convênio nº 100195/2020. 
 

b) Com recursos provenientes da anulação parcial da seguinte 
dotação orçamentária: 

 

02-Poder Executivo 
02.10-Obras e Serviços Públicos 
15.452.0005 2.041 – Manutenção dos Serviços Públicos Municipais 
3.3.90.39-Outros Serviços de Terceiros-
P.Jurídica 

Fonte 01-Tesouro 20.149,43 

 
Art. 3.º - Fica modificado o Plano Plurianual – PPA 2021, nos 

mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1.º e 
2.º desta Lei.  

 
Art. 4.º - Ficam alteradas as Diretrizes Orçamentárias – LDO do 

Exercício de 2021, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme 
descrito nos artigos 1.º e 2.º desta Lei.  

 
Art. 5.º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições e contrário. 
 
  Prefeitura Municipal de Cedral, 17 de março de 2021; 91.º ano de 
Emancipação Político-Administrativa. 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 

 
Registrada em livro próprio e Publicada por afixação na mesma 

data e local de costume. 
 

Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária 

 
 
 

Decreto n. 3.372, de 17 de março de 2021. 
 

“Dispõe sobre o funcionamento dos 
estabelecimentos no Município de Cedral 
durante a classificação da fase 
vermelha/emergencial do Plano São Paulo 
e dá outras providências”.  
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal de 
Cedral, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais conferidas por lei, 
e;  

 
Considerando a classificação de todo o Estado de São Paulo na fase 

vermelha emergencial do Plano São Paulo;  
 
Considerando o Decreto n. 18.861, de 16 de março de 2021, do 

Município de São José do Rio Preto, o qual aumenta as restrições durante a fase 
em que a Região se encontra;  

 
Considerando o aumento na taxa de transmissão, bem como o aumento 

do número de internações do Município de São José do Rio Preto;  
 
Considerando a necessidade de implantação de medidas de prevenção e 

controle da Pandemia do COVID-19, resolve baixar o seguinte: 
 
DECRETA  
 

Art. 1º. Fica determinado, durante o período de 17 a 31 de março de 
2021, o funcionamento dos estabelecimentos no Município de Cedral na seguinte 
forma:  

 
I – Fica proibido o funcionamento e/ou realização de:  

a) Salões de beleza e barbearias;  
b) Academias de esporte e centros de ginástica;  
c) Eventos, festas, convenções, reuniões e encontros religiosos 

(missas, cultos, etc.);  

II – Poderão funcionar em sistema delivery, sendo vedado atendimento 
presencial e/ou sistema de take way (retirada no local): 

a) Lojas, galerias e estabelecimento congênere; 
b) Lojas de material de construção e comércio em geral; 
c) Lojas de conveniência; 
d) Restaurantes pizzarias, lanchonetes, sorveterias e similares; 
e) Açougues, padarias, hortifrúti, quitanda, supermercados e 

mercearias; 
f) Bares. 

§1º. O horário de funcionamento dos estabelecimentos dispostos no 
inciso II, alíneas “a”, “b”, “c” será das 8h às 18h. 
§2º. Bares, restaurantes, pizzarias, lanchonetes, sorveterias; e similares; 
poderão funcionar em serviço de “delivery” até às 22h. 
§3º. Açougues, padarias, hortifrúti, quitandas deverão observar o horário 
de funcionamento das 8h às 18h30; supermercados e mercearias deverão 
observar horário de funcionamento das 8h às 19h30. 
§4º. Farmácias poderão funcionar apenas em sistema de delivery, até às 
22h, sendo vedado o sistema de take way (retirada no local);  
§5º. Fica proibido o consumo e/ou atendimento local em qualquer 
estabelecimento.  
§6º. Em caso de descumprimento quanto ao disposto no inciso I, “c”, 
deste artigo, as penalidades dispostas no Art. 5º  
deste Decreto, bem como as demais previstas em lei recairão sob o 
proprietário do imóvel.  
§7º. Os serviços de escritório em geral, jurídico e atividades 
administrativas, poderão funcionar apenas no sistema de teletrabalho 
(“homeoffice”). 
§8º. Os serviços de lotéricas, bancos, correios e cartório poderão 
funcionar devendo observar o atendimento individual, seguindo os 
protocolos de segurança já determinados. 
§9º. Os serviços automotivos (oficina, mecânica, funilaria, etc.) poderão 
funcionar sem atendimento presencial e sem portas abertas, devendo 
observar o horário de funcionamento das 8h às 18h.  
§10.  Os serviços de banho e tosa em pet shops poderão funcionar, sem 
atendimento presencial, ficando o estabelecimento responsável pelo 
transporte do animal (levar e buscar), devendo observar ainda o horário 

de funcionamento das 8h às 18h; o atendimento veterinário é permitido 
somente para casos de emergência. 
§11. O horário de funcionamento dos Postos de Combustíveis será das 
6h às 20h, ficando a cargo destes a responsabilidade de tomar medidas 
sanitárias e de distanciamento para evitar aglomeração, bem como a 
fiscalização para coibir o êxodo de moradores da região. 
§12. Os órgãos públicos, com exceção da área da saúde, funcionarão de 
forma interna, sem atendimento presencial ao público, somente por 
telefone e/ou endereço eletrônico. 

Art. 2º. Fica expressamente proibida a venda de bebida alcoólica durante 
o período de vigência deste Decreto, por qualquer dos estabelecimentos listados, 
em qualquer horário.   

 
Art. 3º. O uso de máscara é obrigatório em todos os estabelecimentos, 

inclusive nos espaços públicos. 
 
Art. 4º. Deverá ser observado o toque de recolher, das 20h às 5h, 

excepcionado apenas os serviços de delivery autorizados a funcionar até às 22h. 
 
Art. 5º. O descumprimento do disposto neste Decreto ensejará na 

aplicação de multa no valor de 10 (dez) UFM – Unidade Fiscal Municipal, 
equivalente à R$1.296,60 (um duzentos e noventa e seis reais e sessenta 
centavos);  

 
§1º. O estabelecimento será multado apenas 01 (uma) vez; após, o 
estabelecimento será lacrado até que se encerre o período disposto no art. 
1º deste Decreto Municipal.  
 
Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  
 
Cedral, 17 de Março de 2021; 91º Ano de Emancipação Político-

Administrativa. 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 

 
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na mesma data e local de 

costume.  
 

Luis Henrique Garcia 
Secretário 

 
 

Decreto n.º 3.373, de 17 de março de 2021. 
 
 
 

“Abertura de Crédito Adicional 
Especial na Lei Orçamentária 
Anual para exercício de 2021, para 
os fins que especifica”.  

  
 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal 
de Cedral, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e de 
conformidade com a Lei n.º 2.581, de 17 de março de 2021, Resolve baixar o 
seguinte 

  
 DECRETO: 
 
 
Art. 1.º - Fica o Setor de Contabilidade autorizado a abrir um 

Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação no valor de R$ 
170.149,43(cento e setenta mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e três 
centavos), destinados ao atendimento de programas governamentais conforme 
discriminação abaixo: 

 
 
02-Poder Executivo 
02.10-Obras e Serviços Públicos 
15.452.0005 1.095 – Execução de Guias, Sarjetas e Pavimentação Asfáltica - 
Convênio n. 100195/2020 
4.4.90.51-Obras e Instalações Fonte 02-Estado 150.000,00 
4.4.90.51-Obras e Instalações Fonte 01-Tesouro 20.149,43 
 
TOTAL 170.149,43 
 

Art. 2.º - O valor do crédito adicional especial de que trata o artigo 
1.º será coberto com os seguintes recursos: 

 
c) Com recursos provenientes do repasse da Secretaria de 

Desenvolvimento Regional no valor residual de R$ 150.000,00. 
Convênio nº 100195/2020. 
 

d) Com recursos provenientes da anulação parcial da seguinte 
dotação orçamentária: 

 
02-Poder Executivo 
02.10-Obras e Serviços Públicos 
15.452.0005 2.041 – Manutenção dos Serviços Públicos Municipais 
3.3.90.39-Outros Serviços de Terceiros-
P.Jurídica 

Fonte 01-Tesouro 20.149,43 

 
 

Art. 3.º - Fica modificado o Plano Plurianual – PPA 2021, nos 
mesmos moldes e naquilo que for pertinente.  

 
Art. 4.º - Ficam alteradas as Diretrizes Orçamentárias – LDO do 

Exercício de 2021, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente.  
 
Art. 5.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições e contrário. 
 
  Prefeitura Municipal de Cedral, 17 de março de 2021; 91.º ano de 
Emancipação Político-Administrativa. 
 
 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 

 
Registrado em livro próprio e Publicado por afixação na mesma 

data e local de costume. 
 
 

Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária 

 

 


