
Diário Oficial de São José do Rio Preto

INTERIOR
DIRETOR-PRESIDENTE: EDSON PAZ

Ano XVIII - N° 5.239 - São José do Rio Preto - SP

R$1,50

Fale com a redação: (17) 3353-2447

Terça-feira, 13 de abril de 2021

Rua Fritz Jacobs, 1448, Boa Vista / www.dhojeinterior.com.br

Divulgação

Liminar barra convocação de professor e ameaça 
retorno das escolas estaduais nesta 4ª feira

Após o anúncio do Governo de que as escolas estaduais vão voltar com as aulas presenciais a partir desta quarta-feira (14), 
as escolas particulares entraram em um questionamento de que os professores filiados à várias entidades e sindicatos, não 
podem ser convocados para aulas presenciais antes das duas doses da vacina, de acordo com a liminar obtida. Pág.A2

Homem é 
executado a tiros 

em Serv Festa
Os tiros foram disparados por uma dupla de 

desconhecidos que estava em uma moto. De 
acordo com as filmagens das câmeras de se-
gurança do local, minutos após a chegada do 
ajudante ao Serv Festa, a moto parou em frente 
ao estabelecimento e o homem que estava na 
garupa desceu e disparou várias vezes em direção 
ao ajudante.      Pág.A4

Divulgação

Rio Preto ultrapassa marca de 
cem mil doses aplicadas contra Covid

VACINA NA PANDEMIA

Rio Preto ultrapassou nesta 
segunda-feira (12) a marca 
de 100 mil doses aplicadas 
da vacina contra a Covid-19. 
Segundo os dados do Vacinô-
metro, o município contabiliza 
103.890 doses aplicadas 
desde o dia 19 de janeiro, 
quando a imunização teve 
início no Hospital de Base. Em 
média, são 1.237 doses apli-
cadas por dia. Destas doses 
aplicadas, 71.368 foram na 
primeira etapa, o equivalente 
a 15% da população. Pág.A5

Postos de 
combustíveis 

voltam a 
atender 24h

A partir desta semana até o 
dia 18 de abril, fica determinado 
que os postos de combustível 
podem funcionar 24h por dia. O 
comércio em geral, como, por 
exemplo, bares, imobiliárias, 
lojas de calçados, vestuários e 
entre outros, se mantém com o 
atendimento presencial proibido, 
mas agora podem fazer também 
a retirada presencial ou drive 
thru – além do delivery que já 
estava permitido – das 8h às 
20h.             Pág.A2

Zoonoses 
prorroga 

suspensão de 
catrasção

A Secretaria de Saúde 
informou que a castração de 
animais no Centro de Controle 
de Zoonoses (CCZ) continua 
suspensa em Rio Preto. A 
interrupção do serviço tinha 
ocorrido no dia 31/03 e estava 
prevista para durar até 11/04. 
No entanto, acabou sendo 
prorrogada, sem previsão de 
retorno.   Pág.A5
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Pedro Riberto diz 
ser contra armar 
população em 

período de tensão

TJ devolve gestão 
de honorários de 
procuradores à 

prefeitura
A desembargadora  Ana Liarte, 

integrante da 4º Câmara de Direi-
to Público do Tribunal de Justiça, 
revogou a liminar que havia dado 
o controle dos honorários para a 
Associação dos Procuradores da 
Administração Municipal (APAM) 
recebidos em processos vencidos 
pela prefeitura na Justiça e repas-
sado aos procuradores. Pág.A3

Após agressões, 
vítima é deixada na 
rua e morre; crime 
ocorreu no bairro 

Santo Antônio
Pág. A4

Enteado filma 
padastro 

agredindo a mãe 
e ajuda na prisão 

do acusado
Pág. A4

Jovem é esfaqueado 
por morador de rua 

enquanto comia 
lanche com a 

namorada
Pág. A4

Mulher ateia fogo 
no próprio corpo 

depois de beber e 
discutir com 

o marido
Pág. A4

Câmera de segurança filmaram a ação dos bandidos e a execução

TRANSPORTE Número de passageiros nos ônibus aumentou 41% em uma semana, segundo 
a Secretaria de Trânsito, desde que começaram as flexibilizaões e o fim do lockdown. Pág.A2
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Medicamentos para o 
Espírito e o intelecto
Fazer prece (que se asseme-

lha a meditar) estabelece um 
entrelaçamento entre a Terra e 
o Céu, uma interação de Paz, de 
Fraternidade, de Solidariedade, 
de sentimento de Compaixão 
uns pelos outros na hora da dor 
e da alegria, a despeito de cren-
ça ou descrença. Não se ora so-
mente quando nos ajoelhamos 
de corpo ou Espírito diante do 
Poder Superior. Mas, sobretudo, 
quando nos amamos uns aos 
outros tanto quanto Jesus nos 
tem amado, quanto Moisés amou, quanto o Profeta Muhammad 
amou, quanto Buda amou, quanto Lao-tsé amou, quanto Confú-
cio amou, quanto Zaratustra amou; e também quanto incontáveis 
missionários de Deus, que trouxeram à Terra uma mensagem 
de Paz, de Misericórdia, de Conhecimento, de Fraternidade. 
E o mundo precisa tanto disso para sobreviver! Eis por que é 
vital que haja forte atenção à disciplina além do intelecto (só a 
razão humana não basta), conforme propõem a Pedagogia do 
Afeto e a Pedagogia do Cidadão Ecumênico. Elas representam 
o encontro com Deus, o Criador Supremo, por meio de Suas 
criaturas, Cidadãs do Espírito. Do contrário, nada adianta, pois 
acabaremos por nos estorricar, encarnando a profecia de Pedro 
Apóstolo, em sua Segunda Epístola, 3:8 a 13. Ao responder a 
alguns escarnecedores que julgavam demorado o retorno do 
Divino Mestre Jesus, que prometera voltar ao Terceiro Dia, o 
príncipe dos Apóstolos lança esta advertência: “Mas, amados, 
não ignoreis uma coisa: que um dia, para o Senhor, é como 
mil anos, e mil anos, como o dia que já passou. O Senhor não 
retarda a Sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia; 
pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que 
alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 
Virá, entretanto, o Dia do Senhor como o ladrão de noite, no 
qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, 
ardendo, se desfarão; também a terra e as obras que nela exis-
tem serão atingidas. Visto que todas essas coisas serão assim 
desfeitas, vivei em santo procedimento e piedade, esperando e 
apressando a vinda desse Dia do Senhor, por causa do qual os 
céus, incendiados, se desfarão, e os elementos abrasados se 
derreterão. Nós, porém, segundo a Sua promessa, esperamos 
Novos Céus e Nova Terra, nos quais habitará a Justiça de Deus”.

Amém! Eis aí! A humanidade é teimosa e sempre sobrevive 
aos seus mais enlouquecidos tempos e comandantes.

Quanto ao fato de ter eu afirmado que fazer prece assemelha-
-se a meditar, significa dizer que um Irmão ateu, quando medita 
ou pratica um ato que beneficia a coletividade, está orando. Por 
isso, ninguém está excluído desse celeste benefício.

José de Paiva Netto Đ Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

ARTIGO 

HOJE
Infantaria de Lins 
vem a Rio Preto 

desinfectar locais 

O 37° Batalhão de Infan-
taria Leve de Lins vem à Rio 
Preto nesta terça-feira (13) 
fazer desinfecção em quatro 
locais públicos. São eles: Ubs 
Solo Sagrado, Ubs Vetorazzo, 
Rodoviária e Aeroporto.

A operação faz parte do 
combate ao Coronavírus e 
tem como objetivo a busca 
incessante para a prevenção 
e o controle da doença.

O 37° Batalhão é integran-
te da 11° Brigada de Infanta-
ria Leve (Força Anhanguera), 
que coopera com diversos 
órgãos e agências governa-
mentais nas áreas de Saúde 
e Segurança Pública, nas 
esferas federal, estadual e 
municipal.

“Em virtude do elevado au-
mento de pessoas infectadas 
pelo Coronavírus, inclusive 
a alta taxa de ocupação de 
leitos hospitalares e o elevado 
número de óbitos em decor-
rência do cenário atual da 
pandemia que assola o país, 
a Prefeitura de Rio Preto soli-
citou o apoio em desinfecção 
e sanitização nos espaços pú-

blicos e de circulação, visando 
garantir, preservar e melhorar 
as condições sanitárias em 
seu município, em prol de sua 
população”, diz o comunicado 
oficial emitido pelo Batalhão.

Os militares realizarão a 
aplicação dos produtos nas 
áreas e equipamentos comuns 
dispostos nos locais, garantin-
do maior segurança à saúde 
dos cidadãos. “Nossos milita-
res possuem conhecimentos 
necessários sobre a Covid-19, 
a utilização, a equipagem e a 
‘desequipagem’ de material de 
proteção nível C e seus aces-
sórios, descontaminação de 
instalações, veículos e mate-
riais e, também, a montagem 
de posto de contaminação”, 
explica trecho do comunicado.

O processo de desconta-
minação é dividido em três 
etapas: aplicação de solução 
desinfetante (hipoclorito), se-
guida de aplicação de água e, 
finalmente, aplicação de solu-
ção de álcool 70% nos locais 
de uso coletivo. A viatura em-
pregada em apoio à Operação 
Covid-19 será devidamente 
higienizada e desinfectada ao 
retornar à sede do Batalhão.

Andressa ZAFALON 

Ônibus registram alta 
de 41% de embarques 

em uma semana
A Prefeitura de Rio Preto, por 

meio da Secretaria de Trânsito, 
registrou um aumento de 41% 
no volume de passageiros do 
transporte coletivo nos últimos 
dias. Na semana do dia 29 de 
março até 1 de abril, período 
esse em que a cidade estava na 
fase emergencial, foram registra-
dos o embarque e desembarque 
de 130.146 passageiros.

O dia 2 foi uma sexta-feira, 
feriado santo, por isso não foi 
contabilizado como parâmetro.

Já na semana seguinte, perío-
do total de fase vermelha, foram 
registrados 183.523 passageiros 
entre os dias 5 e 8 de abril, 
também sem contabilizar a sex-
ta-feira para que a comparação 
fique legítima.

Levando em conta esses 
dados, o aumento de 41% no 
número de usuários do trans-
porte público, somente durante 
a semana.

No final de semana, nos dias 
3 e 4 de abril, o primeiro da fase 

vermelha foram 21.068 usuários 
computados pelo sistema, contra 
24.536 neste final de semana 
que passou (10 e 11 de abril). 
Aumento de 16,4%. Para o 
Secretário de Trânsito, Amaury 
Hernandes, esse aumento já era 
previsto.

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

FASE VERMELHA

Liminar barra convocação de professor 
para retorno às aulas nesta quarta

Após o anúncio do Governo 
Estadual na sexta-feira (9) de 
que as escolas estaduais vão 
voltar com as aulas presenciais 
a partir desta quarta-feira (14), 
as escolas particulares entra-
ram em um questionamento 
de que os professores filiados 
à várias entidades e sindicatos, 
não podem ser convocados 
para aulas presenciais antes 

duais ou municipais – nas fases 
laranja e vermelha do Plano SP.

O Sinpro (Sindicato dos 
Professores), que representa os 
profissionais das creches con-
veniadas, Sesi, Senai e escolas 
particulares, se manifestou to-
talmente contra o retorno, até 
que estes profissionais tenham 
tomado as duas doses da va-
cina. “Estamos vivendo o pior 
momento da pandemia, Rio 
Preto é a pior cidade do Estado 
de SP, a quarta pior do país. A 
gente defende, inclusive, uma 
greve geral sanitária, para 
que a gente tire o Presidente 
Bolsonaro e consigamos fazer 
um lockdown de verdade. De-
fendemos o retorno presencial 
das aulas após a vacinação 
e o controle da pandemia. 
Até que isso não aconteça, 
defendemos somente as au-
las remotas”, explica Letícia 
Montandon, diretora do Sinpro.

O DHoje entrou em con-
tato com a Apeoesp, para 
saber o posicionamento da 
entidade perante a declara-
ção de retorno do Governo 
Estadual, mas a entidade não 
se manifestou.

Em Rio Preto, através da 
assessoria da Secretaria de 
Educação, foi confirmado que 
as aulas remotas para a rede 
pública, será mantida.

IMBRÓGLIO

TRANSPORTE

“É normal que, conforme vai 
flexibilizando para os setores da 
economia aumentar o número 
de passageiros. Estávamos espe-
rando este aumento e, inclusive, 
essa semana que entra creio 
que vá aumentar mais um pouco 
ainda, indo para a casa dos 47 

Ônibus registram alta de 41% de passageiros em uma semana

mil passageiros diários. Estamos 
monitorando e verificando se 
haverá necessidade de novas 
medias. Por enquanto não há re-
gistro de aglomeração e os usu-
ários estão respeitando o limite 
máximo de 10 passageiros em 
pé por veículo”, explica Amaury.

Divulgação

Postos de combustíveis poderão funcionar 24 horas a partir desta semana

 Os postos de combustíveis 
já foram alvos de várias mu-
danças durante a situação de 
pandemia que ocorre há mais 
de um ano.

Eles já foram obrigados a 
abastecer somente os carros 
de trabalhadores considerados 
essenciais e com o termo de 
abastecimento devidamente 
preenchido; depois foram obri-
gados a fechar às 20h e, nos 
dois casos, sem o funcionamen-
to das lojas de conveniência. E, 
recentemente, foi determinado 

que os mesmos fechassem às 
18h.

A partir desta segunda-feira 
(12), até o dia 18 de abril, fica 
determinado que os postos de 
combustível podem funcionar 
24h por dia.

Os restaurantes, lanchone-
tes, trailers de comida, canti-
nas e similares continuam não 
podendo ter atendimento ao 
público, porém, está permitida 
a retirada presencial das 6h às 
20h. Após este horário, somente 
delivery e drive thru.

O comércio em geral, como, 
por exemplo, bares, imobiliárias, 

lojas de calçados, vestuários, 
acessórios, papelaria, utilidades, 
móveis, colchões, joias, flores e 
entre outros, se mantém com o 
atendimento presencial proibido, 
mas agora podem fazer também 
a retirada presencial ou drive 
thru – além do delivery que já es-
tava permitido – das 8h às 20h.

Os salões de beleza e barbe-
arias ainda não podem abrir os 
estabelecimentos, mas podem 
atender à domicílio, bem como 
as manicures, profissionais da 
estética e tatuadores também.

Os shoppings continuam 
fechados para acesso aos clien-

tes, exceto para atendimentos 
em serviços de saúde, como 
acontece no Plaza Avenida. As 
lojas deverão seguir as regras 
de atendimento somente por 
delivery, drive thru e retirada 
no local.

O mesmo acontece com os 
escritórios jurídicos, de contabi-
lidade e tributários. Estes sem 
atendimento presencial ao públi-
co com o funcionamento permi-
tido para atividades internas das 
8h às 20h. Os cartórios seguem 
o mesmo horário, mas podem 
ter atendimento presencial in-
dividualizado e pré-agendado.

Andressa ZAFALON

Divulgação

Andressa ZAFALON das duas doses da vacina, de 
acordo com a liminar obtida.

A Apeoesp, Afuse, CPP, 
Apase, Fepesp, Udemo e outros 
Sindicatos e entidades, move-
ram uma ação civil pública com 
pedido de liminar contra a Fa-
zenda do Estado de São Paulo, 
alegando que, “na qualidade de 
associações civis, registradas 
no Ministério do Trabalho, re-
presentantes dos professores 
das redes públicas de ensino, 

bem como dos professores da 
rede privada e dos funcionários 
do serviço de educação, que a 
volta às aulas de forma indiscri-
minada, mesmo para as regiões 
que estão nas fases laranja e 
vermelha do Plano SP é uma 
atitude temerária e irresponsá-
vel, diante da propagação da 
Covid-19 e atentado contra a 
vida e a saúde de todos”, diz 
trecho da ação.

Com essa alegação, as enti-
dades conseguiram uma liminar 
favorável no dia 6 de março 
assinada pela Juíza Simone Go-
mes Rodrigues Cassoretti, que 
justifica tal decisão. “A retoma-
da das aulas presenciais deve 
ocorrer numa situação de maior 
controle da pandemia, com a 
redução dos números de inter-
nações e mortes, com base em 
estudos técnicos e científicos 
condizentes com a realidade, 
com medidas governamentais 
capazes de assegurar não só 
o distanciamento social, mas 
também a vacinação da popu-
lação de forma mais célere”.

A juíza então julgou proce-
dente a ação, liberando assim, 
a obrigatoriedade para realizar 
atividade presencial com con-
vocação dos filiados das enti-
dades autoras, nas escolas de 
educação básica do Estado de 
SP – públicas e privadas, esta-

Liminar barra convocação de professor para retorno ás 
aulas nesta quarta
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DEFINIDO TJ revoga liminar e devolve 
administração de honorários 
de procuradores ao município

A desembargadora  Ana 
Liarte, integrante da 4º Câmara 
de Direito Público do Tribunal 
de Justiça, revogou a liminar 
concedida pelo juiz Adilson 
Araki Ribeiro que havia dado o 
controle dos honorários para a 
Associação dos Procuradores 
da Administração Municipal 
(APAM) recebidos em proces-
sos vencidos pela prefeitura 
na Justiça e repassado aos 
procuradores.

“Trata-se de agravo de ins-
trumento interposto pelo Muni-
cípio de São José do Rio Preto 
contra decisão que, em Ação 
Coletiva que lhe move a APAM 
- Associação dos Procuradores 
da Administração Municipal de 
São José do Rio Preto, deferiu 
a liminar em tutela de evidência 
para suspender o par. 1º do art. 
1º do decreto 18665/2020 
e que a autora administre o 
numerário pago pela parte 
vencida em ação envolvendo 
o município a título de honorá-
rios advocatícios. Presentes os 
requisitos legais defiro o efeito 
suspensivo pleiteado pelo Agra-
vante”, diz a decisão.

A magistrada lembra que 
o decreto questionado pelos 
procuradores garante a integra-
lidade dos repasses, evitando 
que os salários ultrapassem o 
teto constitucional, que no caso 
deles seriam os rendimentos 
dos desembargadores do Tri-

bunal de Justiça, de aproxima-
damente R$ 35 mil. “O Decreto 
Municipal nº 10.257/1999, que 
dispõe sobre a verba honorária 
recebida pelos Procuradores 
Municipais, prevê que os hono-
rários advocatícios, decorrentes 
de condenação, arbitramento ou 
sucumbência, havidos nos pro-
cessos em que figure como parte 
a Prefeitura Municipal de São 
José do Rio Preto, serão devidos 
integralmente aos advogados 
municipais (art. 1º). O parágra-
fo primeiro do referido decreto 
previa que os valores dos ho-
norários de que trata o ‘caput’ 
deste artigo, serão depositados 
diretamente pelo contribuinte 
nas ações de execução fiscal, e 
pela parte vencida nas demais 
ações, em conta bancária de 
titularidade dos Advogados da 
Prefeitura, gerida por comissão 
eleita pelos mesmos”, ressalta 
a magistrada.

Segundo ela, nem mesmo a 
gestão dos repasses sendo de 
responsabilidade da associação 
nos últimos 20 anos, seria mo-
tivo para apontar ilegalidades no 
decreto que repassou a gestão 
dos recursos para o poder pú-
blico. “Seu estatuto prevê que 
seu quadro social é composto 
por sócios contribuintes e só-
cios honorários, esclarecendo 
que são sócios contribuintes os 
titulares de cargo ou emprego de 
Procurador do Município, bem 
como os aposentados nesses 
cargos ou empregos, desde que 

Thiago PASSOS
redacao@dhoje.com.br

SABATINA

Câmara vota convocação de 
secretária da Educação

Vereadores votam nesta 
terça-feira requerimento de 
convocação da secretária de 
Educação, Fabiana Zanqueta, 
para prestar esclarecimentos 
sobre a exclusão dos profes-
sores municipais da Educação 
Especial da primeira etapa de 
imunização dos profissionais 
da educação divulgada pelo 
Estado de São Paulo.

Autor do pedido, o vere-
ador João Paulo Rillo (PSOL) 
relembra que o inicio da va-
cinação para profissionais da 
educação pública e privada 
teve início no último dia 10, e 
que a primeira fase, contem-
pla profissionais que tenham 
mais que 47 anos e atuam 
desde creches até o ensino 
médio em qualquer unidade 
pública ou particular dos 645 

municípios de São Paulo.
Segundo ele, professores 

que atuam com Atendimento 
Especializado nas escolas da 
educação básica do município 
foram comunicados pela Se-
cretaria Municipal de Educa-
ção, via mensagem do aplica-
tivo WhatsApp, que não estão 
“elegíveis” para a imunização 
nessa etapa, mesmo após 
terem os dados validados pela 
plataforma VacinaJá Educação.

Definidas pelo Governo do 
Estado de São Paulo e apre-
sentadas em reuniões virtuais 
realizadas pela Secretaria de 
Educação do Estado e Undime 
(União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação), com 
todos os municípios do Estado, 
inclusive com a participação de 
todos os gestores das unidades 
escolares, na última sexta-fei-
ra, dia 9. Atualmente são 1960 

Thiago PASSOS

Conselho de Ética analisa até 
6ª feira denúncia contra Rillo

Os integrantes do Conselho 
de Ética da Câmara iniciaram 
análise dos fatos apresentados 
ao colegiado pelos vereadores 
Bruno Moura (PSDB), Odélio 
Chaves (PP) e Julio Donizete 
(PSD)  pedindo punição ao ve-
reador João Paulo Rillo (PSOL) 
que proferiu duras críticas aos 
colegas após a rejeição de pro-
jeto que criava o Conselho da 
Diversidade Sexual. Rillo chegou 
a chamar os parlamentares de 
“canalhas”.

De acordo com o vereador 
Paulo Pauléra (PP) que preside 
o conselho os integrantes do co-
legiado se reúnem entre quinta 
e sexta-feira para decidirem se 
acatam ou rejeitam o pedido de 
investigação contra Rillo. A data 
e o horário estão sendo avalia-
das para garantir a presença 
de todos os vereadores que 
integram o Conselho de Ética, 
que além de Pauléra, conta com 

Celso Peixão (MDB), Anderson 
Branco (PL), Bruno Marinho (Pa-
triota) e Jorge Menezes (PSD).

“Nessa primeira reunião va-
mos avaliar o pedido e decidir se 
seguimos com a investigação ou 
se arquivamos. Caso os vereado-
res decidam pelo prosseguimen-
to, serão escolhidos três membro 
que seguem com o processo, 

cruelmente contra as ambu-
lantes do Calçadão, contra os 
profissionais da educação não 
empossados, quando decidiu 
prejudicar os comerciantes do 
Calçadão. Nosso mandato tem 
denunciado diariamente a inefi-
ciência do governo Edinho frente 
à pandemia que castiga a nossa 
população”, diz.

Ele ressalta que o traba-
lho tem incomodado bastante. 
“Nosso mandato discute a cida-
de e isso, certamente, incomo-
da.  Os três vereadores que me 
representaram no Conselho de 
Ética, já apontados pela impren-
sa como a “tropa de choque” do 
governo Edinho, estão fazendo 
aquilo que o governo quer, isto 
é, tirar a atenção daquilo que 
realmente importa. É mais uma 
ação orquestrada para desviar o 
foco das denúncias que fazemos. 
Eu não me envergonho da minha 
atuação como parlamentar, não 
me envergonho do mandato que 
represento”, conclui.

Thiago PASSOS

garantindo todos os direitos de 
contraditório”, afirmou.

Rillo afirmou que irá aguardar 
a reunião do Conselho, e em nota 
afirmou que lidera um mandato 
popular, sendo eleito para colo-
car o povo na Câmara. “Em todas 
as ações do nosso mandato, o 
governo Edinho teve que recuar, 
como, por exemplo, quando agiu 
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XINGOU COLEGAS

PROCESSOS

João Paulo Rillo pode ter que enfrentar processo por 
falta de decoro após ofender outros vereadores

inscritos no quadro social (art. 
8º). Portanto, em que pese a 
informação de que a associação 
autora foi responsável pela ges-
tão e rateio dos honorários dos 
advogados públicos municipais 
por mais de vinte anos, tem-se 
que, em princípio, nenhuma 
ilegalidade ou abuso de poder se 
verifica no Decreto Municipal nº 
18.665/2020 ao determinar a 
gestão pelo Município, repita-se, 
pessoa jurídica de direito público 
à qual se vinculam obrigatoria-
mente todos os Procuradores 
Municipais e que é responsável 

professores na rede de ensino, 
destes, 39 atuam na educação 
especializada”, diz a nota.

A secretaria descreve ainda 
que estão elegíveis para a va-
cinação nesta etapa, de acor-
do com a definição do Estado, 
“os professores da educação 
básica, merendeiras, auxilia-
res de serviços gerais e faxi-

Thiesi é o advogado responsavel pela ação

pela respectiva folha de paga-
mento dos advogados”, detalha.

A desembargadora destaca, 
que mesmo com a gestão dos 
recursos a administração muni-
cipal deverá realizar a integrali-
dade dos repasses, respeitando 
os decretos municipais e o teto 
estipulado pela Constituição 
Federal.

A prefeitura é representada 
na ação pelo procurador Geral 
do Município, Luís Roberto 
Thiesi. A reportagem não loca-
lizou representantes APAM para 
comentar a decisão.

Sérgio SAMPAIO

neiros, secretários da escola, 
diretores e vice-diretores, 
professores coordenadores 
pedagógicos e cuidadores”, 
conclui.

O DHoje questionou as se-
cretarias estaduais de Saúde 
e Educação sobre a vacinação 
mas não obteve respostas até 
o fechamento desta edição.
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Efeitos suspensos 
A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), 

suspendeu ontem à noite os efeitos dos quatro decretos presi-
denciais, que entrariam em vigor hoje em todo o País. As novas 
regras permitem a aquisição de seis armas por pessoa, caçadores 
até 30 e atiradores, até 60. Ao ser indagado para omitir opinião 
sobre a liberação de armas, o presidente da Câmara, Pedro 
Roberto Gomes (Patriota, foto), disse ser contra o armamento 
da população. “Não sou adepto ao armamento das pessoas, 
porque estamos vivendo momentos de muita tensão e acredito 
que armar não é o caminho”, diz. O Instituto Sou da Paz, diz o 
patriota, defende que a violência tem múltiplas causas e não exis-
tem soluções fáceis única. “É preciso diálogo e participação da 
população e de especialistas para buscar as soluções”, conclui.

STF julga
Os partidos Rede, PT, PSOL 

e PSB entraram com ações 
diretas de inconstitucionali-
dade contra os decretos do 
presidente Jair Bolsonaro, no 
STF. A Adin pede para que seja 
suspenso os efeitos dos decre-
tos, a fim de impedir o acesso 
às armas. A ministra Rosa 
Weber, relatora dos processos, 
suspendeu monocraticamente 
ontem à noite os efeitos dos 
decretos e o plenário deve 
começar a analisar as ações 
na próxima sexta-feira.

Fake news
O padre Oscar Donizete Clemente (foto), da Paróquia Ima-

culada Coração de Maria, exagerou no vernáculo ao criticar o 
fechamento das igrejas e templos religiosos para evitar que os 
fiéis se infectam pela covid-19 durante as celebrações. No vídeo, 
o padre chama esquerdistas de “vagabundos” e que o comunis-
mo chinês quer acabar com a evangelização no mundo. O Papa 
Francisco não tem promovido missas presenciais para evitar as 
infecções. O padre até tem o direito de contestar a decisão do 
STF, que permite aos estados e municípios tomarem decisões 
para frear a pandemia. Agora, sobre a interferência do comunismo 
na evangelização, é fake news plantada pelo religioso.

Novidade
O ex-presidente Fernando 

Henrique Cardoso (PSDB), em 
entrevista ao jornal Valor Eco-
nômico, diz que o candidato 
da terceira via a ser lançado 
para disputar as eleições pre-
sidenciais, em 2022, para 
enfrentar Jair Bolsonaro (sem 
partido) e Lula da Silva (PT), 
tem que conhecer o Brasil. 
“Não pode ser candidato da 
elite”, alerta. “Se ficar só na 
elite está perdido”, acrescen-
ta. Ainda de acordo com FHC, 
brasileiro gosta de novidade.

Prioridade
O deputado federal Luiz 

Carlos Motta (PL) se reuniu 
com o governador João Doria 
(PSDB), sábado, no Palácio 
dos Bandeirantes, para pedir a 
inclusão no programa de vaci-
nação trabalhadores práticos 
de farmácias e de supermer-
cados como categorias prio-
ritárias por estarem expostas 
à covid-19. “Expliquei ao go-
vernador que os profissionais 
atuam em serviços essenciais, 
por isso estão expostos ao 
contágio”, justificou.

Arrecadação
Faz quase um mês que 

encerrou o prazo para o con-
tribuinte efetuar o pagamento 
do IPTU à vista, porém, a pasta 
da Fazenda ainda não divulgou 
o valor arrecadado. Apesar de 
o desconto ter caído para 5% 
– eram 10% – é provável que 
boa parte de donos de imóveis 
optou em quitar o imposto em 
parcela única. Agora, como a 
pandemia tem influenciado 
em tudo, no entanto, pode ser 
que a arrecadação não atingiu 
o esperado.

Tiro no pé 
A fase vermelha adotada 

pelo governador João Doria 
(PSDB) até 18 de abril, para 
frear o recrudescimento da 
covid-19 no Estado, tomara 
que dê certo. No entanto, por 
falta de disciplina do povo, 
pode ser mais um tiro no pé. 
A movimentação está intensa 
em bares e pequenas mercea-
rias, que continuam vendendo 
bebidas alcoólicas. Até agora, 
medida meia boca só trouxe 
resultados paliativos e o novo 
coronavírus não perdoa.

Na gaveta
Representantes de coope-

rativas de reciclagem se reú-
nem no sistema remoto com 
a Frente Parlamentar Ambien-
talista, amanhã, para discutir a 
PEC 309/13 que concede regi-
me especial de aposentadoria 
aos catadores de material 
reciclável. A proposta permite 
aposentadoria semelhante 
ao dos trabalhadores rurais. 
Comissão especial aprovou a 
PEC em 2014, mas não foi 
para o plenário. Se fosse para 
beneficiar os políticos…

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br
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Homem é executado a 
tiros dentro de Serv Festa

Um homem de 38 anos 
morreu nesse domingo (11), 
em um Serv Festa no Jardim 
Arroyo, após levar vários 
tiros. O balconista do esta-
belecimento, de 28 anos, 
também foi atingido pelos 
disparos, mas não corre 
risco de morte.

Os tiros foram disparados 
por uma dupla de desco-
nhecidos que estava em 
uma moto. De acordo com 
as filmagens das câmeras 
de segurança do local onde 
ocorreu os disparos, minutos 
após a chegada do ajudante 
ao Serv Festa, a moto parou 

em frente ao estabelecimen-
to e o homem que estava na 
garupa desceu e disparou 
várias vezes em direção ao 
ajudante. Os tiros atingiram 
também o balconista que 
trabalhava no local.

A Equipe da Divisão Es-
pecializada de Investigações 
Criminais (DEIC) e a perícia 
foram acionados ao local e 
foram recolhidas nove cáp-
sulas e três projéteis.

O homem de 38 anos 
chegou a ser levado para o 
UPA Norte, mas não resistiu 
e morreu. O funcionário foi 
levado para o Hospital de 
Base onde se recupera de 
uma cirurgia. (Colaborou – 
Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br
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HOMICÍDIO

Câmeras de segurança filmaram ação e a execução da vítima

AGRESSÃO

Um homem de 27 anos, co-
nhecido com Stan, morreu no 
último domingo (11), às 4h20 
após ser agredido no bairro 
Santo Antônio, em Rio Preto.

Moradores acionaram a 
polícia porque uma pessoa 
havia sido agredida e estava 
em estado grave. Ao chegarem 
no local se depararam com a 
presença de uma viatura de 
bombeiros já realizando os 
primeiros socorros. Em seguida 
uma equipe do SAMU foi acio-
nada, por volta das 4h50, mas 
o rapaz já estava morto.

A vítima só foi identificada 
após a chegada de um primo 
dele, que é servente, de 30 
anos. O caso será investigado 
por homicídio simples.

O jornal DHoje não conse-
guiu contato com o 4º Distrito 
Policial, que é responsável pela 
investigação do caso. (Colabo-
rou – Bruna MARQUES)

Santo Antônio 
registra mais 
um homicídio
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JOSÉ ROBERTO BARDELLA 

– Falecido aos 58 anos de idade, 
natural de São José do Rio Pre-
to/SP, era solteiro. Deixou seus 
fi lhos Johnny, Charlene Cristina. 
Seu sepultamento deu-se no dia 
12/04/2021 às 10:00. Saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério Res-
surreição.         

JOSÉ ROBERTO DA SILVA – 
Falecido aos 53 anos de idade, 
natural de Nhandeara/SP, era divor-
ciado. Deixou seus fi lhos Pollyana 
Roberta, Rafael. Seu sepultamento 
deu-se no dia 12/04/2021 às 
11:00. Saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.         

EVANI LIMA SCHIRRA – Fale-
cida aos 85 anos de idade, natural 
de Neves Paulistas/SP, era viúva. 
Deixou seus fi lhos Eliana Maria, 
Nelson Filho, Cristiane Maria. 
Seu sepultamento deu-se no dia 
12/04/2021 às 11:00. Saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.     

ZELINDA APPARECIDA FUS-
CALDO – Falecida aos 92 anos de 
idade, natural de São Carlos/SP, 
era viúva. Deixou seus fi lhos Maria 
Jose, Marco Antonio. Seu sepulta-
mento deu-se no dia 12/04/2021 
às 17:00. Saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério Ressurreição.         

FERNANDO DOS SANTOS 
MICHEL – Falecido aos 44 anos 
de idade, natural de Dracena/SP, 
era casado com Claudete Bavaroti 
Cavalcante Michel. Seu sepulta-
mento deu-se no dia 12/04/2021 
às 13:00. Saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista.        

JOSÉ ROBERTO VITTOREL – 
Falecido aos 64 anos de idade, 
natural de São José do Rio Preto/
SP, era casado com Neide Felix 
Vittorel. Deixou seus filhos Ju-
liane, Josiane, Rober to, Renan. 
Seu sepultamento deu-se no dia 
11/04/2021 às 17:00. Saindo seu 
féretro do velório Jardim da Paz 
para o Parque Jardim da Paz.          

ATONIO CESAR FELTRIN – 
Falecido aos 58 anos de idade, 
natural de São José do Rio Preto/
SP, era solteiro. Seu sepultamento 
deu-se no dia 11/04/2021 às 
16:00. Saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.          

DURVALINA CONTIERO BON-
FANTI – Falecida aos 85 anos de 
idade, natural de Potirendaba/
SP, era viúva. Deixou seus fi lhos 
Valdira, Vlademir, João Valdir. 
Seu sepultamento deu-se no dia 
10/04/2021 às 13:00. Saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério São 
João Batista.      

FRANCISCA FERREIRA BY-
ZYNSKI – Falecida aos 92 anos 
de idade, natural de Colina/SP, era 
viúva. Deixou susas fi lhas Magali, 
Marcia. Seu sepultamento deu-se 
no dia 10/04/2021 às 15:00. Sain-
do seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.       

TELMA ROSA LIMA – Falecida 
aos 57 anos de idade, natural 
de Xavantina/MT, era divorciada. 
Seu sepultamento deu-se no dia 
10/04/2021 às 17:00. Saindo seu 
féretro do velório Capelas Rio Preto 
para o cemitério São João Batista.     

  FALECIMENTOSMAU PAI APÓS BRIGA
Mulher ateia fogo 
no próprio corpo

 durante discussão

Uma mulher de 50 anos 
incendiou o próprio corpo du-
rante uma discussão com o 
seu marido, um homem de 54 
anos, no último sábado (10) 
às 19h30 no bairro Jardim das 
Oliveiras. 

O moldador foi orientado 
a comparecer a Central de 
Flagrantes neste domingo (11) 
pela equipe médica da Santa 
Casa, onde ele informou que 
estava bebendo com sua es-
posa e sua irmã desde as 14h. 

Horas depois o casal co-
meçou a discutir sobre o de-
saparecimento de um celular 
sendo que em certo momento 
a empregada doméstica pegou 

um frasco de álcool liquido e 
com um isqueiro ateou fogo 
no próprio corpo. O moldador 
e sua irmã, que estava no 
cômodo ao lado, acionaram o 
SAMU que levou a vítima para 
o hospital Santa Casa. 

A polícia entrou em contato 
com a empregada que infor-
mou que não tinha intenção de 
se queimar, que o intuito era 
assustar seu marido, confir-
mando a versão do moldador. 
A vítima teve queimaduras no 
tórax, pescoço e cabeça. 

O boletim de ocorrência 
foi registrado e o moldador 
disse não querer processar 
sua esposa. 

(Colaborou – Bruna MAR-
QUES)

Da REDAÇÃO

Mãe denuncia agressão de 
ex-marido a filha de 6 anos

Uma mãe de 24 anos de-
nunciou o ex marido, de 23 
anos, por agredir a filha de-
les, uma menina de 6 anos. 
A denúncia foi apresentada 
à Delegacia de Polícia nesse 
domingo (11) às 10h25.

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência, as agressões 
teriam partido do pai da meni-
na e também da companheira 
dele. A criança apresentava 
arranhões no rosto e braço. 
Ela teria dito para a mãe que 
os ferimentos tinham sido 
provocados pelo cachorro. 
Depois acabou confessando 
que mentiu por medo do pai, e 
que na verdade ele ficou muito 
estressado e acertou o rosto 
dela, causando o ferimento. A 
criança disse também que a 

companheira do agressor teria 
arranhado o braço dela, porém 
sem explicações do motivo.

O Conselho Tutelar Norte foi 
notificado para que providên-
cias necessárias para a prote-
ção da criança sejam tomadas. 
Após o registro do boletim de 
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ocorrência e a realização do 
exame de IML a responsável 
pela criança foi orientada a 
procurar a Delegacia de Defesa 
da Mulher onde o caso será 
enviado e sobre a possibilidade 
de uma medida protetiva. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)
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FERIDO
Jovem é esfaqueado 
por morador de rua 

enquanto comia lanche

Um jovem de 19 anos que 
estava com sua namorada foi 
esfaqueado neste domingo às 
18h30 por um homem de 64 
anos em uma lanchonete na 
Avenida Valdomiro Daud. 

Policias militares foram 
acionados após uma ocorrên-
cia de agressão onde familia-
res da vítima teriam agredido 
o morador, que logo foram 
informados sobre o primeiro 
acontecimento, sendo direcio-
nados ao hospital Austa. 

Em seu depoimento a víti-
ma disse que estava lanchan-
do com sua namorada em 

uma praça atrás do hospital 
quando o acusado começou 
a importuna-los e ofende-los.  

Momentos depois o ho-
mem voltou a praça, desta 
vez segurando um facão e que 
após uma discussão este teria 
ferido sua mão esquerda. Por 
este motivo alguns familiares 
do rapaz procuraram o acusa-
do e o agrediram. 

O morador de rua que apa-
rentava ter ingerido bebida 
alcoólica foi levado para a UPA 
Tangará. 

A vítima disse não querer 
entrar com processo sendo o 
boletim de ocorrência registra-
do e o morador liberado.  (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

VIOLÊNCIA
Enteado filma padrasto agredindo 

a mãe e ajuda na prisão

Após ingerir bebidas alco-
ólicas neste domingo (11) um 
servente de 30 anos agrediu 
sua esposa, uma auxiliar de 
cozinha 36 anos, crime que foi 
filmado pelo filho da vítima que 
estava na casa. 

Policiais militares foram 
acionados às 19h55 até o local 
onde foram informados sobre 
violência doméstica, se depa-
rando com o irmão da vítima 
em frente à residência onde 
ele informou que seu sobrinho 
de 12 anos teria filmado o ser-
vente tentando agredir a vítima 
que estava embaixo da cama. 

O garoto informou que seu 
padrasto ameaçou matar sua 
mãe caso ele continuasse 
gravando, logo acrescentando 

que o agressor comentou que 
se fosse preso mataria ele, a 
vítima e seus irmãos. 

Em seu depoimento a vítima 
disse que quando seu compa-
nheiro ingere bebidas alcoólicas 
fica violento sem motivo. 

Um segundo filho de apenas 
8 anos entregou para a polícia 
uma camiseta suja de sangue 
que supostamente seria da 
auxiliar. 

O acusado foi levado para a 
delegacia onde foi preso e deve-
rá ficar à disposição da justiça.

OUTRO CASO – Durante a 
tarde de domingo (11) por volta 
das 16h50 policiais militares 
foram acionados sobre violên-
cia doméstica e encontraram 
o casal ainda discutindo em 
frente à casa, onde ao lado da 

Da REDAÇÃO açougueira de 38 anos estava 
seus cinco filhos e seus pais. 

A vítima informou que seu 
marido, açougueiro de 33 anos, 
teria bebido naquele dia e du-
rante uma discussão ele a agre-
diu deixando ferimentos em seu 
joelho, cotovelo, testa e ainda 
um corte em sua axila esquerda 
causada por uma mordida. 

Ela acrescentou que para 
se defender tentou enforcar 
seu marido e que sua filha de 
10 anos que presenciou o ato 
gritou por socorro. 

Após o acusado ter con-
fessado a agressão os dois 
envolvidos foram levados para 
a delegacia para registrar o 
boletim de ocorrência, sendo o 
açougueiro preso por violência 
doméstica. (Colaborou – Bru-
na MARQUES)

ALUCINÓGENO

Polícia Militar detém jovem com 43 pedaços de LSD

Um estudante de 18 anos 
foi detido pela Polícia Mili-
tar neste domingo (11) às 
17h35 com  43 unidades 
de LSD. 

De acordo com as infor-
mações do boletim de ocor-
rência os policiais estavam 
em diligência pela Avenida 
Danilo Galeazzi quando o 
suspeito demonstrou certo 
nervosismo com a aproxi-
mação da viatura, motivo da 
abordagem. 

Em revista pessoal foram 
encontrados no bolso de sua 
roupa 35 unidades de LSD, 
sendo que dez desta droga já 
estavam destacados e seriam 

vendidos pelo valor de R$20 
e a cartela inteira por R$200. 
O jovem preferiu não informar 
de quem comprou a droga e 
para quem venderia. 

Ele confessou que guarda-
va mais drogas em sua casa, 
sendo os policiais então dire-
cionados para o local onde em 
cima de um pequeno cômodo 
foram encontradas mais oito 
unidades de LSD e R$140. 

A droga, o dinheiro e um 
celular que também estava no 
cômodo foram apreendidos e 
o caso será investigado pelo 
3º Distrito de Polícia. O jovem 
foi liberado e deverá compa-
recer a delegacia sempre que 
solicitado. (Colaborou – Bru-
na MARQUES)
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DISFUNÇÕES 
SEXUAIS PARTE 1
O direto de viver a sexualidade é tão fundamental 

quanto direito a vida , segundo a Declaração Uni-
versal dos Direitos.

Mais o que envolve as disfunções sexuais e a 
sexualidade? Os temas são complexos e de multi 
faces, por isso vou dividir este artigo e varias partes 
pois é de extrema importância falarmos sobre esse 
assunto.

As disfunções sexuais podem surgir por vários 
fatores, hormonais por isso a importância da con-
sulta em um ginecologista no caso de mulheres e 
de um urologista no caso dos homens, biológicos, 
psicológicos e sociais, a consulta a um sexólogo 
também é de extrema importância quando surgir 
alguma dificuldade na sua sexualidade, alguns dis-
túrbios tem grande impacto na vida do individuo e 
ate mesmo do casal 

Alguns fatores que podem e que tem grande 
impacto na sexualidade são;

Preconceitos, ansiedade, depressão, estresse 
do casal ou individual, falta de comunicação eficaz, 
alterações do aspecto físico do parceiro, rotina, 
autoestima, idealização do parceiro.

Segundo a OMS -Organização Mundial de Saúde, 
a sexualidade humana, é a anergia que motiva en-
contrar o amor, contato e intimidade e se expressa 
na forma de sentir, nos movimentos das pessoas 
e como estas tocam e são tocadas. A sexualidade 
influencia pensamentos, sentimentos, ações e 
integrações e, portanto, a saúde física e mental.

Mas como é que é possível que eu passe tão 
bem sem sexo?”

“Eu não tenho mesmo vontade nenhuma de 
fazer amor!” 

“Por mim… nem sequer tínhamos relações. Bom, 
talvez muito de vez em quando…

Quem nunca ouviu frases assim , nos meus anos 
de atendimento e nas minhas redes socias frases 
assim são  comuns. 

E hoje quero falar sobre Desejo Sexual Hi-
poactivo 

Embora a incidência desse problema seja maior 
na população feminina, a pratica mostra que a 
necessidade de ajuda na população masculina é 
cada vez maior. A libido hipoativa inclui redução ou 
mesmo ausência de fantasias e pensamentos se-
xuais, desejo de fazer sexo com outras pessoas ou 
total relutância em fazer sexo com outras pessoas, 
o que é a causa de grande dor e desconforto para 
indivíduos e para o casal.

Pessoas com esse problema podem tentar evitar 
qualquer envolvimento com seus parceiros , a pon-
to de não tolerar  beijos, abraços ou qualquer ato 
carinhoso, porque têm medo de lhes dar esperança 
de um relacionamento sexual. Ao rejeitar continua-
mente esse tipo de participação, eles sentem que 
estão criando uma lacuna emocional crescente, 
mas quando acontece de se envolverem-se con-
trariamente, também não se conseguem entregar 
e retirar prazer dessa experiência.

Uma enorme insatisfação acabará sendo sentida 
de duas maneiras e, eventualmente, será sentida 
pelo parceiro. A pressão é naturalmente forte e 
parece difícil resolver o problema.

As possíveis causas são ;
• Alterações Hormonais: Gravidez e Pós-parto; 

Menopausa; Hipo e Hipertiroidismo
• Infecções Ginecológicas;
• Insuficiência Renal;
• Neoplasias;
• Medicação: Anti-hipertensivos; Neurolépti-

cos; Sedativos; Antidepressivos; Anticonvulsivos; 
Agentes Quimioterapêuticos; Medicação utilizada 
no tratamento do Glaucoma

• Consumo de álcool e/ou drogas
• Estados emocionais de Ansiedade e Depres-

são;Outras Perturbações Psiquiátricas;
• Experiências sexuais traumáticas;
• Conflitos relacionais no casal;
• Perda de atração pelo parceiro;
• Problemas com a imagem corporal;
• Educação rígida, conservadora e/ou repres-

siva
• Cansaço excessivo 
Se você perceber que esta perdendo o interesse 

pelo sexo ou não tem interesse algum consulte seu 
medico, busque um sexólogo, mais não deixe de 
viver o prazer que um momento de orgasmo pode 
te proporcionar, além de criar conexões fortes com 
seu parceiro.

Venha para meu insta @mirnazelioli que eu 
tentarei te ajudar. 

A vida é um sopro, então faça deste sopro um 
vendaval.

Beijos ate a próxima.

Mirna Zelioli – Formada em pedagogia e se-
xóloga em formação e palestrante em vendas. 
Gestora comercial, sensual coach, empresária 
do mercado erótico, criadora do projeto SAT 
(Sexualidade Amor pra Todos), Projeto de Inclu-
são, projeto CEL (Coragem e Empoderamento 
e Libertação).

saude@dhoje.com.brSAÚDE E SEXUALIDADE

saude@dhoje.com.brSAÚDE E SEXUALIDADE
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COVID

Rio Preto ultrapassou nesta 
segunda-feira (12) a marca de 
100 mil doses aplicadas da va-
cina contra a Covid-19. Segun-
do os dados do Vacinômetro, o 
município contabiliza 103.890 
doses aplicadas desde o dia 
19 de janeiro, quando a imu-
nização teve início no Hospital 
de Base. Em média, são 1.237 
doses aplicadas por dia.

Destas doses aplicadas, 
71.368 foram na primeira 
etapa, o equivalente a 15% 
da população. Já na segunda 
etapa foram 32.522 aplicações 
(7% da população de Rio Pre-
to). Se a vacinação seguir neste 
ritmo, a imunização de toda a 
população, tanto de primeira 
quanto segunda dose, só será 
concluída entre o final de 2022 
e início de 2023.

No sábado (10), Rio Preto 
deu início a imunização em 
profissionais da educação. Se-
gundo a Secretaria de Saúde, 
foram 1.265 vacinados no pri-
meiro dia e 620 nesta segun-
da-feira (12), totalizando 1.885 
vacinados. A Saúde recebeu 
2.850 doses da CoronaVac 
para atender esse público. A 
vacinação para esse público 

Rio Preto ultrapassa cem mil 
doses de vacinas aplicadas

segue sendo realizada no Com-
plexo Swift, das 8h às 17h.

A imunização também segue 
ocorrendo para idosos de 67 
anos nas unidades de saúde 
das 8h às 14h e para os idosos 
que precisarem tomar a segun-
da dose.

Gripe - Paralelamente com 
a vacinação contra Covid-19, 
está sendo realizada a vacina-
ção contra a gripe em Rio Preto, 
que teve início nesta segunda-
-feira (12). Não foi divulgado o 
balanço de imunização neste 
primeiro dia.

A primeira etapa contempla 
crianças de seis meses até 
seis anos, gestantes, puérpe-
ras e trabalhadores da saúde. 
A população estimada deste 
primeiro grupo é de 55.368 
pessoas e esta etapa vai até o 
dia 10 de maio.

O público-alvo da primeira 
etapa poderá ser vacinado nas 
unidades de saúde, das 14h às 
17h. Trabalhadores da saúde 
dos hospitais gerais serão imu-
nizados nos próprios hospitais.

Para as pessoas que apre-
sentarem indicação para rece-
ber a vacina contra a influenza 
e contra a covid, deve ser prio-
rizada a dose contra a covid. Já 
o intervalo entre as doses de 
influenza e covid é de 14 dias.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Rio Preto ultrapassa cem mil doses de vacinas aplicadas

RELATÓRIO ANIMAIS

Mais 636 casos e 56 
óbitos no fim de semana

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto divulgou nesta 
segunda-feira (12) o balanço 
da Covid-19 neste fim de se-
mana. Foram 636 novos casos 
confirmados, sendo 532 por 
exame PCR, 86 por TR soroló-
gico e 18 por TR antígeno. Vale 
ressaltar que alguns casos 
contabilizados são referentes 
a datas anteriores, variando 
entre os dias 07/04 e 12/04. 
No total, a cidade conta com 
60.552 casos, com 3.992 em 
profissionais da saúde.

O município também con-
firmou mais 56 óbitos, sendo 
que seis ocorreram nesta 
segunda-feira (12). Com isso, 
Rio Preto chegou a 1.711 
mortes desde o início da pan-
demia, com uma taxa de leta-
lidade em 2,8%. Considerando 
apenas os dados de 2021 são 
25.789 casos e 789 óbitos.

No fim de semana, mais 
374 pessoas foram consi-
deradas recuperadas da do-
ença, chegando a marca de 
53.072 curados, o equiva-
lente a 87,6% dos casos. 
O número de notificações 
de pacientes com sintomas 
gripais é de 219.681 casos, 
sendo 192.789 testes foram 
realizados. O coeficiente de 
incidência é de 13.144 casos 
para cada 100 mil habitantes.

Atualmente a cidade conta 
com 848 pacientes internados 
com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), com 433 
na UTI e 415 na enfermaria, 
sendo que 494 são residentes 
de Rio Preto e 354 de outras 
cidades da região. Dentre os 
casos confirmados com Co-
vid-19 são 673 internações, 
com 397 na UTI e 276 na en-
fermaria. A taxa de ocupação 
de leitos de UTI na região é 
de 91,3%.

Vinicius LIMA 

Castração continua 
suspensa, informa CCZ 

A Secretaria de Saúde infor-
mou que a castração de animais 
no Centro de Controle de Zoo-
noses (CCZ) continua suspensa 
em Rio Preto. A interrupção do 
serviço tinha ocorrido no dia 
31/03 e estava prevista para 
durar até 11/04. No entanto, 
Acabou sendo prorrogada, sem 
previsão de retorno.

O motivo da suspensão foi 
para otimizar a utilização de in-
sumos para atendimento priori-
tário de pacientes com Covid-19. 
Segundo a Saúde, tal medida é 
de caráter excepcional e visa 
contribuir na disponibilidade de 
insumos na rede municipal.

Na última live, o secretário 
de saúde Aldenis Borim justifi-
cou a medida. “Nós estávamos 
com o limite muito baixo dessa 
medicações e nós mudamos 
protocolo da sedação e intu-
bação para economizar, já que 
não estávamos conseguindo 
comprar essa medicação. Po-

rém, neste momento, o Estado 
já nos sinalizou que vai fornecer 
essa medicação e que ela deve 
chegar ou no final desta semana 
ou começo da próxima. Ressalto 
que em nenhum momento uma 
pessoa deixou de ser sedada ou 
intubada por falta de medicação 
em Rio Preto”, afirmou.

O CCZ realiza uma média de 
50 castrações por dia e o serviço 
será retomado oportunamente.

Vinicius LIMA Divulgação

TRATAMENTO Mirassolândia recebe 
aparelho e cinco 

cilindros de oxigênio

A Prefeitura de Miras-
solândia divulgou nas re-
des sociais nesta segun-
da-feira (12) que recebeu 
cinco cilindros de oxigênio 
para uso no setor munici-
pal de saúde. O envio foi 
feito pela deputada esta-
dual Analice Fernandes 
(PSDB). Ainda na região, 
Mendonça, Palestina, Jaci 
e Neves Paulista também 
foram contemplados.

“A deputada é uma 

parceira de Mirassolândia. 
Desta vez nos encami-
nhou os cilindros de oxigê-
nio, insumo indispensável 
para salvar vidas neste 
tempo de pandemia”, 
agradeceu a prefeita Célia 
Fiamenghi.

Também nas redes 
sociais, o município in-
formou que recebeu um 
concentrador de oxigênio 
com ajuda do deputado 
estadual Carlão Pignatari 
(PSDB). O aparelho fun-
cionará na unidade mon-
tada pela Prefeitura para 
dar suporte aos pacientes 
acometidos pela Covid – 
19 até conseguirem vagas 
em hospitais.

O concentrador de oxi-
gênio é necessário para 
pessoas que possuem 
algum tipo de deficiência 
ou insuficiência respira-
tória que faz com que o 
corpo receba menos do 
que os 88% de oxigena-
ção recomendados para 
que o organismo funcione 
corretamente.

Da REPORTAGEM

Aparelho e cilindros 
foram doados por 
deputados estaduais 
e vão ser usados no 
tratamento de pa-
cientes com Covid

Divulgação
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OS LOUCOS ÀS VEZES SE CURAM, MAS OS ÍMBECÍS NUNCA!
Sorria, beba muita água e seja feliz!FABIANO HAYASAKI está 

comemorando neste mês de 
abril, os 17 anos de sua empre-
sa Hayasaki Arquitetura, com 
sua imensa galera de amigos 
e familiares, em isolamento 
social. Mas, antes, trabalhou 16 
anos, onde começou do zero, 
totalizando 33 anos no ramo da 
arquitetura. Que legal, parabéns!

O EXECUTIVO Jacyr Costa 
Filho, líder da região Brasil e 
membro da Diretoria do Grupo 
Tereos, deixou a empresa se-
mana passada. Com a saída 
de Jacyr Filho, Pierre Santoul 
assumiu a diretoria do Grupo 
Tereos no Brasil.

SIRLENE E RENATO Zano-
velo, pecuarista, estão come-
morando 24 anos de casados, 
nesta semana, juntinhos dos 
três fi lhos, Renatinho, Pedro e 
Rodrigo.

EVANILDA AMARAL afi vela 
as malas quando dia 11 de 
janeiro de 2022 chegar, para 
merecidas férias na maravilhosa 
cidade turística Itália. 

A CONFORTO & CIA, de São 
Paulo, participa online nesta 
terça-feira, dia 13, do ‘Festival 
de Janeiro – Edição Especial’ 
com o workshop ‘O Palhaço e o 
Luto’, com Kayê Conforto, que é 
psicólogo, ator e palhaço às 11h, 
com a peça ‘Biscoitos’, às 19h, 
e debate com a participação do 
Dib Carneiro Neto

MARIA TEREZA Sales e Ro-
berta Lerro Rodrigues foram os 
aniversariantes de sábado pas-
sado. No último domingo dia 11, 
Bel Urbinati, o empresário Walter 
Carrazzone Junior, Cristina 
Barufi  e o ex-vereador Dourival 
Lemes foram os aniversariantes.

FIQUE SABENDO.... Kit Chur-
rasco, Kit Kids, Kit Frios e Kit 
Mistura com 1kg – acém moído, 
1kg – paleta em cubos, 1kg – co-
xão mole em bife, 1kg – frango 
à passarinho (temperado), 1kg – 
fi lé de frango em bife, 1kg – coxa 
sobre coxa, 1kg – linguiça T.C 
(fi ninha) e 1kg – bisteca suína. 
Tudo isso por um preço bastante 
econômico (super promoção), 
no Frigorifi co Eldorado. Vale à 
pena conferir as ofertas. Rua 
Aparecida do Tabuado 2906. 
Telefone – 17 – 3236-6795.           
@frigorifi co.eldorado.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

KiberamarpTel. (17) 3233-4888

DiáriodoBob
Não percam a fé. Acredite se quiser, mas a santa cidade 

de Aparecida do Norte “quebrou” com a ausência dos seus 12 
milhões de peregrinos que, em tempos normais, visitam o San-
tuário. O desemprego no município, que se sustenta do turismo 
religioso atinge 80%. Atualmente só 5% dos 150 hotéis estão 
abertos. OREMOS. Posso perguntar? Aqui em Rio Preto sob as 
bênçãos de São José, com praticamente todas as portas semi-
-abertas, sem permitir a entrada de quem compra e gasta em 
todos os setores, vai agüentar até quando? A fase é dura, mas 
não nos esqueçamos que a palavra crise em Chinês é composta 
por dois ideogramas, um significa perigo e o outro oportunidade. 
Não custa lembrar também da máxima: enquanto uns choram 
outros vendem lenços. Tiro pra todo lado. O advogado Rogério 
Vinicius, que já foi presidente do Conselho Municipal de Saúde, 
entrou com ações judiciais atirando para todo lado contra o sis-
tema de saúde municipal em tempos de pandemia. Segundo 
ele, que foi candidato derrotado a prefeito, praticamente tudo 
o que Aldenis Borim pôs a mão enquanto secretário da saúde 
presta. Por enquanto, a Justiça tem imposto mais marcas de 
derrotas no currículo do rapaz, que parece não estar disposto 
a arrefecer e, mais uma vez, vai atirando sem direção precisa. 
É esperar pra ver. Letalidade por idade. Os maiores de 60 
anos de idade são uma população especialmente vulnerável 
ao covid-19 e 82,9% dos óbitos hospitalares verificados nas 
internações ocorreram nessa faixa etária, que representa apenas 
15,7% do total de 212 milhões de brasileiros, estimados pelo 
IBGE. Também a mortalidade aumenta com a idade: 38,7% nos 
maiores de 80; 14,73% naqueles entre 60 e 69 anos; 5,52% 
entre 19 e 59 anos e 0,96% entre 0 e 17 anos. São dados 
do estudo do DRG Brasil, que abrange 334 hospitais com 
53.822 leitos, cobertos pela saúde complementar e pelo SUS 
no país. Foram analisadas 60.384 internações no período de 
março/ 2020 até 31 março deste ano. Alô Marcelo Henrique, 
presidente da 22ª da OAB de Rio Preto. O Conselho Federal da 
OAB deve votar neste mês proposta para alterar o provimento 
94/00, sobre publicidade e propaganda. Entre as mudanças 
sugeridas, está a liberação de posts patrocinados em redes so-
ciais e a utilização do Google Ads. Pra quem não sabe, o site 
em questão antes era conhecido como Google AdWords, e é o 
principal serviço de publicidade da Google e sua principal fonte 
de receita. Ponto e basta!

Isto é incrível! 
Era duro acreditar, mas alguns 
vídeos que circulam pelas 
redes mostram peixes com 
vida brincando felizes no Rio 
Pinheiros, em São Paulo. É um 
milagre? Não! è o resultado 
de um trabalho que vai muito 
além das margens do rio. Mais 
de 230 mil imóveis em áreas 
periféricas da nosso Capital já 
foram ligados à rede de esgoto 
desde o início do programa de 
despoluição do Rio Pinheiros. 
Ainda tem muito pela frente, 
mas Dória e Rodrigo reafirmam 
o compromisso de devolver 
o Rio Pinhei ros l impo e 
despoluído até dezembro de 
2022. 

henriforne@gmail.com

E o fi m das picadas 
Primeiro, o pessoal mais velho. Depois, o pessoal da saúde. Em 
seguida,  as forças de segurança. Agora, os professores. Isso 
sem falar nas denúncias de gente que fura a fila da vacinação, 
valendo-se de algum poder, privilégio ou amizade. O fato é que, 
no ritmo que vai, o brasileiro com idade de 18 a 45 anos que não 
trabalhe na saúde, na educação ou em segurança pública e não 
tem comodidades não tem a menor expectativa de ser vacinado 
em curto ou médio prazo. No entanto, é esse pessoal que hoje 
está lotando as UTIs e fazendo faltar suprimentos hospitalares.

SPOTlight

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

A empresária Sueli Noronha Kaiser, Mariana Tarraf e Dr. 
Roberto Luiz Kaiser Junior. Foto Arnaldo Mussi

Silvinho e Flávia Nader Bassitt, Thaísa Bassitt Kaiser e Klevin Kaiser. Foto 
Arnaldo Mussi
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO - NOTIFICAÇÃO

CONTRATADA: IGARATA COMÉRCIO DE PRODU-
TOS ELETRO–ELETRÔNICOS LTAD- EPP – CNPJ: 
09.117.354/0001 - 95 
REF.  CONTRATO: PE 068/2020; PROC 1858/2020; ATA 
0357/20; EMPENHO 1368/2021. Notifi co o representante 
legal da empresa supramencionada, para entregar no prazo 
de 05 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento 
desta, a totalidade do empenho em epígrafe, em descumpri-
mento da Cláusula 2ª Item 2.1. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades admi-
nistrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo, apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. S.M.S.G.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: PONTUAL COMERCIAL LTDA
EMPENHO 6351/21
CONTRATADA: VALE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
EMPENHO 5945/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA
EMPENHO 3841/21
Notifi co Derradeiramente os representantes legais das con-
tratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impre-
terivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade 
dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades admi-
nistrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
4º Termo Aditivo Contratual
Concorrência 23-19 – Contrato COC/0014/20
Contratada: Constroeste Construtora e Participações Ltda
Nos termos do art. 65, §1º, da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 13,941598418333% do valor inicial 
do contrato supramencionado. Nos termos da cláus.5ª, item 
5.3, fi ca reajustado o valor do aditivo de acréscimo  em 
aproximadamente 3,91821%, correspondente ao índice do 
IPC-SP-FIPE, apurado no período de nov/19 a out/20, do 
contrato supramencionado. SMO – Israel Cestari Jr.
EXTRATO 
10º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 274/18  PRE/0159/18
Contratada: GF da Silva Com. e Prestação de Serviços de 
Limpeza
Nos termos da cláus.6ª, item 6.5, fi ca reajustado o valor 
atual do contrato supramencionado em aproximadamen-
te 2,37901%, correspondente ao índice do IPC-SP-FIPE, 
apurado no período de Jun/19 a Mai20. SME. Fabiana Z. de 
Azevedo.
EXTRATO 
11º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 274/18  PRE/0159/18
Contratada: GF da Silva Com. e Prestação de Serviços de 
Limpeza
Nos termos do art. 78, XIV, da Lei 8.666/93, fi ca suspenso 
pelo prazo de 30 dias o contrato supramencionado. SME. 
Fabiana Z. de Azevedo.
EXTRATO 
12º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 274/18  PRE/0159/18
Contratada: GF da Silva Com. e Prestação de Serviços de 
Limpeza
Nos termos do art. 78, XIV, da Lei 8.666/93, fi ca suspenso 
pelo prazo de 30 dias o contrato supramencionado. SME. 
Fabiana Z. de Azevedo.
EXTRATO 
8º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 258/18  PRE/0095/18
Contratada: GF da Silva Com. e Prestação de Serviços de 
Limpeza
Nos termos do art. 65, §1º, da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 1,53% do valor inicial do contrato 

supramencionado. SMF. Jose M. W.R. Neto.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 373/2020
ATA Nº 0299/21
CONTRATADA: BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CI-
RURGICAS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valores 
Unitários - Item 01 - R$2,3000; Item 02 – R$1,8500; Item 04 
– R$2,4000 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021
ATA Nº 0300/21
CONTRATADA: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valores 
Unitários - Item 01 - R$192,00; Item 02 – R$149,80 - SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021
ATA Nº 0301/21
CONTRATADA: RIO PRETO PRIME NEGÓCIOS & SERVI-
ÇOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de recarga de toners – Valores 
Unitários - Item 02 - R$102,87; Item 05 – R$30,00; Item 06 
– R$26,50 - SMA – Adilson Vedroni – Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021
ATA Nº 0302/21
CONTRATADA: DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843
OBJETO: Fornecimento de recarga de toners – Valores 
Unitários - Item 01 - R$14,50; Item 03 – R$22,00; Item 04 
– R$29,00 - SMA – Adilson Vedroni – Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021
ATA Nº 0304/21
CONTRATADA: BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios – Valor Uni-
tário - Item 01 - R$23,68 - SMAA – Antonio Pedro Pezzuto 
Junior – Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2021
ATA Nº 0305/21
CONTRATADA: ANIMALLE MUNDO PET LTDA
OBJETO: Fornecimento de rações e grãos em atendimen-
to ao Zoológico Municipal – Valores Unitários - Item 02 
- R$7,13; Item 07 – R$20,00; Item 08 – R$19,00; Item 09 – 
R$18,00; Item 10 – R$18,00; Item 11 – R$13,48 - SMAURB 
– Kátia Regina P. Casemiro – Prazo de vigência: 12 meses.   

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

COMUNICADO
REDESIGNAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DA SESSÃO 
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2021 – PROCESSO Nº 
11018/2021
Objeto: Contratação de serviços terceirizados de auxiliar de 
limpeza, agente de higienização e trabalhador de manuten-
ção de edifi cações para atender o Shopping Prefeito Antonio 
Figueiredo de Oliveira. Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, Negócios e Turismo. Fica redesignada a 
data de abertura da sessão, conforme segue: O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 27/04/2021, às 08h30min 
e abertura a partir das 08h32min. O edital, na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras. 
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 150/2021, PROCESSO 11.280/2021, objetivando 
o registro de preços para aquisição de aventais em atendi-
mento as Unidades de Saúde no combate ao COVID-19. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 29/04/2021, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 137/2021, PROCESSO 11.228/2021, objetivando 
o registro de preços para aquisição de medicamentos em 
atendimento a ações judiciais. Secretaria Municipal de 
Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
28/04/2021, 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

DECRETO Nº 18.878
DE 12 DE ABRIL DE 2021.

Dispõe sobre a constituição e nomeação do Núcleo de 
Avaliação e Padronização de Elementos Arquitetônicos do 
Município de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica do 
Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica constituído o Núcleo de Avaliação e Padroni-
zação de Elementos Arquitetônicos do Município de São 
José do Rio Preto, com a fi nalidade de proceder à análise 
e aprovação prévia dos projetos arquitetônicos e ações das 
Secretarias Municipais, em geral, que interfi ram na ordena-
ção da paisagem urbana. 
Parágrafo único As Secretarias Municipais, obrigatoriamente 
e antes do início de sua execução, submeterão à análise e 
aprovação do Núcleo de Avaliação e Padronização de Ele-
mentos Arquitetônicos os projetos ou ações de suas respec-
tivas competências a serem executadas no Município. 
Art. 2º O Núcleo de Avaliação e Padronização de Elemen-
tos Arquitetônicos será composto pelos servidores a seguir 
nomeados: 
I – Ana Silvia de Arruda Casagrande; 
II – Fabiana Zanquetta de Azevedo; 
III – José Eduardo Lopes Meucci; 
IV – Marco Antonio Miceli; 
V – Maria Stella Fernandes Rosa Homsi; 
VI – Milton Faria de Assis Júnior; 
VII – Nize Helena Safadi Alves Gonçalves; 
VIII – Osvaldo Luís Morita; 
IX – Vinicius Ricardo Alves; 
X – Viviane Leão da Silva Onishi. 
Parágrafo único A presidência do Núcleo de Avaliação e 
Padronização de Elementos Arquitetônicos será exercida 
por Israel Cestari Junior.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 12 de abril de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ao de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registro no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa local.

DECRETO Nº 18.879
DE 12 DE ABRIL DE 2021.

Nomeia membros para compor o Conselho do Plano Diretor 
de Desenvolvimento Sustentável.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica do 
Município;
D E C R E T A :
Art. 1º Ficam nomeados para compor o Conselho do Plano 
Diretor de Desenvolvimento Sustentável, nos termos do 
parágrafo único do artigo 109 da Lei Complementar nº 651, 
de janeiro de 2021, os seguintes membros:
I – Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação
Prof.º Orlando Bolçone
Marina Richard Pontes Rozani
II – Secretaria Municipal de Obras
Israel Cestari Junior
Carla Machado Cherulli Resende
III – Secretaria Municipal de Assistência Social
Cláudio Sartori Figueira
Liliani Mendonça Rodas
IV – Procuradoria-Geral do Município
Mauro José Bispo de Araújo
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Frederico Duarte
V – Secretaria Municipal de Educação
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Viviane Leão da Silva Onishi
VI – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo
Kátia Regina Penteado Casemiro
Edson Francisco da Silva Junior 
VII – Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segu-
rança
Antônio Benincasa Neto
Mauri Cesar Cavariani
VIII – Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto - Se-
MAE
Carla Cristina Bernardo
Giovanni Rocha Martins
IX – Sociedade dos Engenheiros
Cesar Antônio Vessani
Kim Martinelli Souza Gonçalves
X – Núcleo do Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB
Kedson Barbero
Cristian Roberto Nazareth Lisbôa
XI – Associação Comercial e Empresarial de São José do 
Rio Preto - ACIRP
Germano Hernandes Filho
Maurício Scarpassa
XII – Conselho Regional dos Corretores de Imóveis - CRECI;
Sabino Sidney Pietro
Luís Gonzaga de Andrade
XIII – Ordem dos Advogados do Brasil - 22ª subsecção de S. 
J. Rio Preto - OAB
Drª Ellen Cristina Prereira Tremura E Lopes
André Gustavo De Giorgio
XIV – Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo - 
Delegacia de SJRP
Sérgio Ricardo do Amaral Sampaio
XV – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - 
CONDEMA; 
Gabriela Atique Fernandes 
Vânia Gonçalves Venturelli 
XVI – Fórum das Associações de Bairro
Ezequiel Luiz Gabriel
Sérgio do Santos Daniel 
XVII – Secretaria Municipal de Habitação
Manoel de Jesus Gonçalves
Jessica Meireles Grecco Olivatti
XVIII – Secretaria Municipal da Fazenda
Paulo Ihei Benfati Horita
Marco Aurélio Belentani de Carvalho
XIX – Sindicato Indústria Construção Civil Grandes Estrutura 
Est. São Paulo – SINDUSCON
Rafael Luis Coelho
Hilton Hugo da Silva Fabbri
XX – Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e 
Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São 
Paulo - SECOVI-SP
Thiago Nogueira Mendonça Ribeiro  
Jesus Roberto Feitosa 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 12 de abril de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ao de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registro no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO nº 
12/2019 – PREGÃO PRESENCIAL nº 03/2019 – PROCES-
SO SeMAE nº 17/2019
Contratada: ROSANGELA MOURA DE CAMPOS SJ RIO 
PRETO EIRELI EPP.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual com 
aplicação de reajuste referente à prestação de serviços de 
limpeza e desinfecção dos reservatórios pertencentes ao 
SeMAE, com fornecimento de materiais, mão de obra espe-
cializada, máquinas e equipamentos.
Prazo: 12 meses Valor total: R$ 546.908,35 
Data da Assinatura: 09.04.2021
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
EXTRATO DE SESSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
21/2021 – PROCESSO SICOM 398/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de concreto usi-
nado.
Sessão pública realizada online no dia 12.04.2021, sendo 
declarado pelo pregoeiro o pregão FRACASSADO em razão 
dos valores dos itens terem fi cados acima das estimativas 
do edital. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”.
Alan Sinibaldi Cornachioni - Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 – PROCESSO SICOM 
398/2021 
“DECLARO este processo licitatório FRACASSADO, em 
razão dos valores dos itens terem fi cados acima das estima-
tivas do edital.”
São José do Rio Preto, 12.04.2021 – Nicanor Batista Júnior - 
Superintendente.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público.
# CREDOR Nº 0369611 – Construtora Elevação Ltda
Valor: R$ 3.026.681,22
Motivo: Tendo em vista a liberação do recurso federal. 
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa 
local.
João Marcelino Ruiz – Gerente Adm. e Financeiro
José Roberto Biroli – Diretor de Gestão
Nicanor Batista Junior - Superintendente
Extrato de Portaria nº 36 de 09/04/2021 – RESOLVE: De-
signar o servidor, GIULIANO CLEBER COLTRO, matrícula 
449, para responder pela Divisão de Recursos Humanos da 
Gerência Administrativo-Financeira do SeMAE, a partir de 
12/04/2021, enquanto durar a ausência do titular. Esta porta-
ria entra em vigor na data de sua publicação.
S. J. Rio Preto 12.04.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
 

EDI
TAL 
DE 
AR
QUI
VA
ME

NTO 
DE 

PRO
CES
SO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES 
LTDA 00904/20 AIF-L-C 

000062 
CASA DE CARNE NUNES DE AZEVEDO 
LTDA ME 02128/15 AIF-A-M 

00123 

DAL BEM GONSALEZ DROGARIA LTDA EPP 00187/15 AIF-P-M 
000184 

JEX ODONTOLOGIA ME 01856/17 AIF-W-R 
000003 

LANCHONETE MORADA DO SOL RIO 
PRETO LTDA ME 02720/17 AIF-I-E 

000609 

PLAZA AVENIDA SHOPPING 01277/20 AIF-A-N 
000219 

SUPERMERCADO AMERICA RIO PRETO 
LTDA ME 01980/20 AIF-P-C 

000232 
 

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 

ANA PAULA BORGE MIRANDA 
38576893827 02434/20 20 

UFM 
AIP-A-S 
000173 

FREI CANECO RIO PRETO 
RESTAURANTE LTDA ME 00570/21 200 

UFM 
AIP-A-LF 
000230 

GELO PÉROLA RIO PRETO LTDA 02459/20 30 
UFM 

AIP-A-S 
000172 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A 
CASAS PERNAMBUCANAS 01421/21 AIF-A-N 

000316 

DROGARIA SÃO PAULO S/A 01426/21 AIF-P-C 
000279 

DROGARIA SÃO PAULO S/A 01422/21 AIF-P-H 
000119 

EMPORIO SÃO SEBASTIÃO RIO PRETO 
LTDA 01423/21 AIF-A-N 

000317 
MARRIA AUXILIADORA MAIA PONTES 
27383952871 01420/21 AIF-S-E 

000128 
SNICKER COMERCIO DE CALCADOS 
LTDA 01425/21 AIF-A-LF 

000243 

 

 

JOSIANE SOLER TEIXEIRA 02433/20 20 
UFM 

AIP-A-S 
000174 

UNITY CLINICA MEDICA LTDA 00459/19 30 
UFM 

AIP-S-D 
000198 

 
EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROC
ESSO VALOR NOTIFICA

ÇÃO 

PARQUE RIO 
CANDELARO 

 
02037/

20 

1.259,20 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

CINQUENTA E NOVE 
REAIS E VINTE 

CENTAVOS) 

NRM-P-H 
000012 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 

UNITY CLINICA MEDICA 
LTDA 00459/19 2019000142877 AIF-S-D 

000087 
São José do Rio Preto, 13 de Abril de 2021. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

 

DECRETO Nº 18.880  
DE 12 DE ABRIL DE 2021. 

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

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

COVID; 

 

Considerando as disposições do Decreto Estadual 64.994, de 28 de maio de 2020 e do Decreto 

Estadual n. 65.613, de 09 de abril de 2021, que estabelece o Plano São Paulo válido para todo o 

Estado de São Paulo e a necessidade de compatibilização das normas locais estabelecidas no 

âmbito estadual; 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º Este Decreto institui medidas restritivas, de caráter temporário, no âmbito da medida de 

quarentena, com o objetivo de conter a transmissão e disseminação da COVID-19.  

 

Art. 2º. As medidas deste decreto deverão ser integralmente cumpridas pela população e pelos 

estabelecimentos e serviços, com as regras estabelecidas no anexo I. 

 

Parágrafo único. Para fins de enquadramento como atividade essencial esta deve representar, no 

mínimo, 70% da atividade, serviço ou produto, realizados ou comercializados no 

estabelecimento. 

 

Art. 3º. Aos estabelecimentos cujo funcionamento será permitido por este Decreto deverão 

cumprir as seguintes medidas: 

 
 

I – definir responsáveis pelo acompanhamento de casos suspeitos e confirmados de funcionários, 

incluindo monitoramento de contatos dentro do estabelecimento, com sistematização de dados e 

notificação às autoridades competentes; 

 

II – organizar ponto de descontaminação na entrada de funcionários do estabelecimento para 

higiene pessoal e higienização de objetos e outros pertences; 

 

III – garantir o uso obrigatório de máscara de proteção respiratória, de utilização individual, para 

os funcionários, com cobertura total do nariz e boca, sem espaços laterais, sendo que a troca 

deverá ser realizada a cada 3 horas ou sempre que esta se apresentar úmida ou com sujidades, 

bem como exigir dos clientes o uso adequado enquanto permanecer no local; 

 

IV – higienizar as superfícies de toque, antes e após o início das atividades; 

 

V – higienizar objetos, equipamentos, utensílios e materiais utilizados (entre um uso e outro), 

inclusive quando houver prestação de serviços realizados no endereço do solicitante; 

 

VI – capacitar todos os funcionários quanto às medidas e ações de prevenção à transmissão da 

COVID-19, incluindo como identificar sintomas, quais são os casos de isolamento, 

procedimentos de higiene pessoal e demais regras dos protocolos, manuais, legislação e boas 

práticas a serem seguidas; 

 

VII - manter informações visíveis na entrada e em locais estratégicos contendo as principais 

medidas e recomendações em relação às medidas de prevenção da COVID-19 

 

VIII - manter informações visíveis na entrada sobre o horário de atendimento ao público e 

capacidade máxima de clientes/usuários permitidos no local 

 

 
IX - permitir acesso, durante atendimento ao público, de no máximo 40% da capacidade de 

clientes/usuários, desde que seja garantido o distanciamento mínimo de 1,5 metro por pessoa, em 

todas as direções, nas áreas livres destinadas à permanência/circulação de pessoas. 

 

§ 1º. Exceções quanto à capacidade máxima de atendimento ao público: 

 

a) Educação infantil, Ensino fundamental e Ensino médio, com capacidade limitada a até 

35% de alunos matriculados; 

b) Ensino superior dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, odontologia, 

fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, obstetrícia, gerontologia e 

biomedicina, com capacidade de 100% de alunos matriculados; 

c) Cursos técnicos relacionados à assistência à saúde humana com capacidade de 100% de 

alunos matriculados. 

 

§ 2º. A capacidade máxima de ocupação deve ser considerada aquela definida no alvará do corpo 

de bombeiros ou conforme o código de obras adotado por este município. 

 

VII – proibir acesso de pessoas, inclusive funcionários e colaboradores, com qualquer sintoma 

gripal às dependências dos estabelecimentos; 

 

VIII – realizar monitoramento de temperatura dos funcionários, colaboradores e clientes, na 

entrada de todos os estabelecimentos, sendo vedada a presença de pessoas no local que 

apresentarem temperatura superior a 37,5 °C; 

 

IX – comunicar o setor de Recursos Humanos (RH) da empresa sobre casos suspeitos e 

confirmados de COVID-19, bem como informação aos funcionários da mesma área/equipe, 

trabalhadores e clientes que tiveram contato próximo com o paciente do caso suspeito ou 

confirmado nos últimos 14 dias;  

 

 
X – garantir a renovação de ar (entrada de ar externo e saída do ar interno – troca de ar) inclusive 

quando instalado equipamento de climatização (ar condicionado), preferencialmente com 

ventilação natural através de aberturas de portas e janelas; 

 

XI – garantir horários alternados para uso dos locais de alimentação de funcionários, 

viabilizando o distanciamento mínimo, conforme protocolo sanitário, sendo obrigatório o uso de 

máscaras e proibido o compartilhamento de talheres, pratos ou copos, bem como alimentos; 

 

XII – reduzir para o mínimo possível os funcionários necessários para atendimento à população 

a equipe atuante em cada turno de trabalho; 

 

XIII – oferta de serviço de delivery, drive thru e take away conforme especificados no Anexo I, 

com observância dos protocolos constantes dos Anexos II e III; 

 

XIV – proibir acesso de qualquer acompanhante nos estabelecimentos comerciais, sendo 

permitida a entrada de apenas uma pessoa por família, ou uma pessoa por grupo; 

 

XV - realizar controle de distanciamento de filas externas (de acesso ao local) por meio de 

demarcação em piso ou outro sistema eficaz, garantindo a distância mínima de 1,5 metro entre 

cada pessoa em todas as direções.  

 

Parágrafo único: Nos locais reservados à alimentação dos funcionários será possível a retirada 

da máscara apenas e exclusivamente no momento da refeição, sendo obrigatória a realização da 

higienização de mesas, cadeiras e demais objetos a cada ciclo de uso e a disponibilização de água 

e sabão ou álcool em gel 70% na entrada dos ambientes, bem como a higienização das mãos na 

entrada e saída do local. 

Art. 4º. As medidas instituídas por este decreto, consistem na vedação de: 

I – circulação sem o uso de máscara de proteção facial com cobertura total do nariz e boca, 

excetuadas as crianças menores de 3 (três) anos e pessoas com deficiências; 

 

 
II – aglomeração, considerada mais de 3 (três) pessoas reunidas, sem o distanciamento mínimo 

de 1,5 m (um metro e meio) entre cada pessoa e/ou sem uso de máscaras, incluindo festas 

particulares em chácaras, condomínios, reuniões e eventos com qualquer finalidade; 

 

III – festas ou eventos com qualquer finalidade;  

 

IV - realização de missas e cultos religiosos presenciais, permitido apenas a transmissão via 

remota, com atividades internas; 

 

V – utilização de equipamentos de uso coletivo, tais como, bancos, brinquedos de parques 

infantis, espaço kids, academias ao ar livre, piscinas e outras estruturas em espaços públicos e 

privados; 

 

VI – transportes turísticos ou com finalidade recreativa e de lazer, tais como “trenzinhos e 

ônibus adaptados para lazer”; 

 

VII – venda de produtos, distribuição de panfletos, entre outras abordagens que não respeitem o 

distanciamento mínimo entre pessoas, em áreas públicas ou privadas; 

 

VIII – comércio, fornecimento, consumo e transporte de bebidas alcoólicas após as 20h00min e 

antes das 06h00min. 

 

IX – consumo de alimentos e bebidas nas dependências do estabelecimento; 

 

X – utilização de bebedouros com ingestão de água diretamente da torneira; 

 

XI – a visitação aos cemitérios públicos ou privados; 
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XII – desempenho de atividades administrativas internas de modo presencial em 

estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços não essenciais, sendo exclusivamente por 

teletrabalho. 

Art. 5º Os velórios poderão ser realizados com duração máxima de até 2 horas, com, no 

máximo, 05 pessoas por sala, rotatividade e sem permanência na área comum, devendo a urna 

funerária ser lacrada se o atestado de óbito constar suspeita de COVID-19. 

 

Art. 6º. Todas as atividades exercidas no município estão sujeitas ao cumprimento das medidas 

regradas no presente decreto, observados os seguintes parâmetros de classificação: 

 

I – as atividades identificadas de acordo com a Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas (CNAE), regulamentada pela Comissão Nacional de Classificação (CONCLA), do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 

 

II – as medidas estabelecidas considerando a essencialidade e o risco de contaminação, devendo 

ser seguidas conforme dias e horários de funcionamento permitidos e os protocolos sanitários 

determinados, sendo definidos como:  

 

a) essencialidade: são considerados serviços essenciais aqueles indispensáveis ao 

atendimento das necessidades inadiáveis da população, assim entendidos os que na ausência 

colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população: 

 

  Essencial 

  Não Essencial 

 

b) risco de contaminação: o risco refere-se à possibilidade de transmissão da COVID-19 

em condições normais de atividade: quanto maior a aglomeração de pessoas, a proximidade 

entre os indivíduos, o manuseio, contato ou compartilhamento de objetos entre as pessoas e 

ausência de ventilação natural, maior o risco de transmissão: 

 

 

 Alto risco 

 Médio risco 

 Baixo risco 

 

Art. 7º. As regras de funcionamento são estabelecidas de acordo com a atividade, risco e 

essencialidade, bem como as medidas específicas, conforme definidas no Anexo I do presente 

decreto. 

 

Art. 8º. O descumprimento do disposto neste decreto e nos protocolos anexos, sem prejuízo da 

sanção penal, constitui infração sanitária, ficando o infrator sujeito às penalidades previstas na 

Lei Municipal nº 13.509, de 15 de junho de 2020, Lei Estadual nº 10.083 de 23 de setembro de 

1998, Lei Federal nº 6.437 de 20 de agosto de 1977 e demais normas regulamentadoras 

pertinentes. 

 

Art. 9º. Nas constatações de infração por desrespeito às regras do presente decreto deverá ser 

imposta, sem prejuízo de outras sanções, imediata interdição ou lacração do estabelecimento: 

 

I – por 24 horas; 

II – por 15 (quinze) dias; 

II – interdição ou lacração total de estabelecimento, a partir da segunda infração. 

 

Parágrafo único: Os clientes infratores que descumprirem a proibição de entrada no 

estabelecimento comercial com acompanhantes, bem como os condomínios, locadores e 

locatários de imóveis utilizados para festas ou eventos ficarão sujeitos às sanções pecuniárias de 

que trata o artigo 8º deste Decreto. 

 

Art. 10. Os estabelecimentos flagrados comercializando bebidas alcóolicas em desrespeito às 

regras estabelecidas no presente Decreto, bem como seus veículos que estiverem transportando 

para fins comerciais além do horário permitido, terão o produto apreendido, sem prejuízo da 

sanção pecuniária. 

 
 

Art. 11. As fiscalizações e autuações decorrentes da aplicação das normas do presente decreto 

serão realizadas pela Vigilância Sanitária, Fiscalização de Posturas e Guarda Municipal. 

 

Art. 12. O impedimento ou dificultação das ações de fiscalização das medidas deste Decreto 

sujeitarão o infrator a sanção pecuniária nos termos da Lei Municipal nº 13.509, de 15 de junho 

de 2020. 

 

Art. 13. Os Secretários Municipais, o Procurador Geral do Município e os dirigentes máximos 

de autarquias, deverão implementar, preferencialmente, nos respectivos âmbitos, a prestação de 

jornada laboral mediante teletrabalho, observadas as especificidades dos campos funcionais dos 

órgãos e entidades respectivos. 

 

§ 1º. Entende-se por teletrabalho, as tarefas executadas pelo servidor, com desempenho das 

funções em seu domicílio, remotamente, cumprindo as ordens de sua chefia imediata com as 

condições individualmente possíveis e disponibilizadas. 

 

§ 2º. Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, serão mantidas as atividades presenciais 

dos serviços essenciais prestados pela Saúde, Assistência Social, Defesa Civil, SEESMT, 

SEMAE, EMPRO, Serviços Gerais, Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Educação, 

Procuradoria e Guarda Municipal, nos casos definidos e autorizados pelos Secretários e 

Procurador Geral, respectivamente. 

 

Art. 14. O atendimento ao público deverá ser realizado exclusivamente através dos meios 

eletrônicos ou por telefone, ficando o serviço público e o atendimento presencial condicionado à 

regulamentação que deverá ser baixada por cada Secretaria. 

 

Art. 15. Fica determinado que a abertura e a troca de turnos em estabelecimentos comerciais ou 

prestadores de serviços sejam ajustadas de modo a evitar o deslocamento simultâneo de 

 
colaboradores nos meios de transporte público coletivo de passageiros, observando, no que 

couber, os seguintes horários:  

 

I - Entre 5 horas e 7 horas, para o setor industrial.  

II - Entre as 7 horas e as 9 horas, para o setor de serviços. 

III- Entre 9 horas e 11 horas, para o setor de comércio.  

 

Parágrafo único: Fica suspensa a gratuidade do transporte público coletivo às pessoas maiores 

de 65 (sessenta e cinco) anos nos horários de pico, compreendidos das 5:00 às 8:00 horas e das 

16:30 às 19:30 horas. 

 

Art. 16. As medidas de prevenção e controle do COVID-19 para a população em geral são as 

fixadas no Anexo IV deste decreto. 

 

Art. 17. Este Decreto entra em vigor, em consonância com o plano São Paulo, a partir de 12 de 

abril de 2021, revogado o Decreto nº 18.869, de 30 de março de 2021.  

 

Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 12 de abril de 2021, 169º Ano de Fundação e 127º Ano 

de Emancipação Política de São José do Rio Preto. 

 

PREFEITO EDINHO ARAÚJO 

 

DR. ALDENIS ALBANEZE BORIM 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

LUÍS ROBERTO THIESI 

PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO  
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e local de costume e, pela 
Imprensa Local. 
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Funcionamento 24hs com permissão de atendimento ao público. 

LOJAS DE CONVENIÊNCIA AUTOMATIZADAS (MINI-MERCADO DE AUTOSSERVIÇO)
COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL E EM 
REGIÃO METROPOLITANA
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL, 
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TÁXI/APP
TRANSPORTE ESCOLAR
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 
(apenas para atendimento das atividades essenciais)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL (apenas para atendimento das atividades 
essenciais)
TRANSPORTE AÉREO (ANAC)
OUTROS TIPOS DE ALOJAMENTO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
ATIVIDADES VETERINÁRIAS
ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA
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E Proibido atendimento ao público com consumo de alimentos no local.

Das 6h00min as 20h00min é permitida retirada de alimentos no local (take-
away).
Após as 20h00min permitido apenas entrega em domicílio (delivery) e 
entrega dentro dos veículos (drive thru).

RESTAURANTES E SIMILARES
LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO
CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO 
DOMICILIAR
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Funcionamento 24 horas apenas para hospedagem e serviços de alimentação 
nos quartos.
Proibida a permanência de pessoas nas áreas comuns.

HOTÉIS E SIMILARES 

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

55.1 (2)

49.23-0
49.24-8

4929-9/01 (1)

4929-9/02 (1)

51

5611-2/01
5611-2/03

56.12-1
5620-1/03

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

5620-1/01

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

4729-6/02 (1) 
47.3

47.71-7

49.21-3 

49.22-1 

55.9
75
86

5620-1/04
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Permissão de atendimento ao público entre 5h00min e 20h00min.
Após 20h00min permitido apenas entrega de produtos ou serviços em 
domicílio (delivery), entrega dentro dos veículos (drive thru).

AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA
INDÚSTRIAS EXTRATIVAS
INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO
ELETRICIDADE E GÁS
ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO
CONSTRUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS E ANIMAIS VIVOS
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO

COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO E VETERINÁRIO

COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, 
ORTOPÉDICO E ODONTOLÓGICO

COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS E SUPERMERCADOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA (sem consumo no local)
COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES E PESCADOS - AÇOUGUES E PEIXARIAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA (sem consumo no local)

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA
COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)

COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

46.3

46.44-3 

46.45-1

A
B

45.2
45.3
45.4

C
D
E
F

47.74-1 

4721-1/02 
4721-1/03

47.22-9
47.24-5

4729-6/02 (2)

4729-6/99

47.11-3

47.12-1

42

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

46.2

46.7

46.8

47.4

46.46-0 

41

43

47.84-9

4789-0/04

4789-0/05

4761-0/02 

47.72-5
47.73-3

TRANSPORTE FERROVIÁRIO E METROFERROVIÁRIO

TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL

TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA
TRANSPORTE DUTOVIÁRIO
ARMAZENAMENTO E ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES
CORREIO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENTREGA
EDIÇÃO E EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO

ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO

ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO

DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEO E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO
ATIVIDADES DE RÁDIO E DE TELEVISÃO
TELECOMUNICAÇÕES
ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO
ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS
SEGUROS, RESSEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE
ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, SEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E 
PLANOS DE SAÚDE
CARTÓRIOS
TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE SEM CONDUTOR
SELEÇÃO, AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E INVESTIGAÇÃO
SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIO
ATIVIDADES DE LIMPEZA
ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB CONTRATO
MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA
EMISSÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO, VALES TRANSPORTE E SIMILARES
SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE FUNDOS SOB CONTRATO
CASAS LOTÉRICAS
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL (atividades essenciais)
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO E DE OBJETOS 
PESSOAIS E DOMÉSTICOS
LAVANDERIAS, TINTURARIAS E TOALHEIROS
ATIVIDADES FUNERÁRIAS E SERVIÇOS RELACIONADOS
ALOJAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
SERVIÇOS DOMÉSTICOS
ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS

78
80

59.11-1 

64
65

66

59.12-0

59.13-8
60

99

49.3
49.4
52
53
58

81.1
81.2

84

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

72
77.1

49.1

4929-9/01 (2)

4929-9/02 (2)

97

69.12-5
71.2

95

96.01-7
96.03-3 

9609-2/07

61
62
63

8299-7/05
8299-7/06
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Proibido atendimento presencial ao público.
Funcionamento permitido para atividades internas (exceto atividades 
administrativas), entrega ou serviço em domicílio, entrega de produtos 
dentro dos veículos (drive thru) e retirada no local (take away) entre 
08h00min e 20h00min.
Atividades administrativas obrigatoriamente em regime de teletrabalho - 
home office.
COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO, EXCETO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E 
MOTOCICLETAS
COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS, ARTEFATOS DE TECIDOS E DE ARMARINHO
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS E ARTIGOS DE VIAGEM
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; LIVROS, JORNAIS E OUTRAS 
PUBLICAÇÕES
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS, EXCETO DE TECNOLOGIAS 
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO ATACADISTA NÃO-ESPECIALIZADO
LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)
 LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) DE AEROPORTOS, PORTOS E EM FRONTEIRAS TERRESTRES
COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
TABACARIA

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE MÓVEIS, COLCHOARIA E ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS 
ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM

46.9

47.23-7

46.47-8 

46.49-4 

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

47.51-2 

47.55-5
47.56-3

47.63-6

46.6

47.57-1

4759-8/01

4759-8/99 

4761-0/01
4761-0/03 

47.52-1

46.5

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

45.1

46.1

46.41-9
46.42-7
46.43-5

47.62-8

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

4729-6/01

47.53-9 

47.54-7

COMÉRCIO VAREJISTA DE JÓIAS E RELÓGIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS USADOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMAS E MUNIÇÕES
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL
ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, INTERMUNICIPAL, 
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

TRENS TURÍSTICOS, TELEFÉRICOS E SIMILARES

BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIMENTO

BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, COM ENTRETENIMENTO

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
ATIVIDADES DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA
ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA
ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS
ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS
PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO
DESIGN E DECORAÇÃO DE INTERIORES
ATIVIDADES FOTOGRÁFICAS E SIMILARES
ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
ALUGUEL DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR
GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS
AGÊNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES TURÍSTICOS E SERVIÇOS DE RESERVAS
ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, EXCETO CULTURAIS E ESPORTIVOS
ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS
SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECÇÃO
LEILOEIROS INDEPENDENTES
SALAS DE ACESSO À INTERNET
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL (atividades não essenciais)
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO E TECNOLÓGICO (exceto aqueles relacionados à saúde 
humana)
ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO
ENSINO DE ARTE E CULTURA
ENSINO DE IDIOMAS

4789-0/07
4789-0/08

47.85-7

81.3
82.1

82.3
82.91-1

8299-7/03

4789-0/01
4789-0/02
4789-0/03
4789-0/06

4789-0/09
4789-0/99

47.83-1 

8299-7/04 

74.2
74.9
77.2
77.3
77.4 

79

82.2

4929-9/03

4929-9/04 

4929-9/99

49.5 

70
71.1
73

74.1

5611-2/04

5611-2/05

5620-1/02
59.14-6

59.2
68

85.93-7

8299-7/07

8299-7/99

85.4

85.5
85.92-9

84
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ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS
ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAIS, EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS
ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS LIGADAS À CULTURA E À ARTE
ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE
ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS COM A BELEZA
AGÊNCIAS MATRIMONIAIS
 EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE SERVIÇOS PESSOAIS ACIONADAS POR MOEDA
ATIVIDADES DE SAUNA E BANHOS
SERVIÇOS DE TATUAGEM E COLOCAÇÃO DE PIERCING
HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS (PET) 
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

R
IS

C
O

 

E
S

S
E

N
C

IA
LI

D
A

D
E

Proibido acesso de clientes no interior dos centros comerciais, exceto para 
atendimento em serviços de saúde eventualmente existentes.
Funcionamento permitido apenas para atividades internas nos horários 
correspondentes às atividades exercidas pelos estabelecimentos, com 
entrega em domicílio, entrega de produtos dentro dos veículos (drive thru) e 
retirada no local (take away).

SHOPPING, GALERIAS E CONGÊNERES

R
IS

C
O

 

E
S

S
E

N
C

IA
LI

D
A

D
E

Proibido atendimento presencial ao público no estabelecimento.
Funcionamento permitido para atividades internas entre 8h00min e 
20h00min.

ATIVIDADES JURÍDICAS, EXCETO CARTÓRIOS
ATIVIDADES DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA

R
IS

C
O

 

E
S

S
E

N
C

IA
LI

D
A

D
E

Proibidas atividades coletivas, como missas e cultos.
Permissão para que espaços fiquem abertos para atendimentos individuais, 
entre 05h00min e 20h00min.

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS

85.99
90
91

94.1

94.2

9609-2/05
9609-2/06
9609-2/08

96.02-5/01
96.02-5/02

94.3
94.92-8
94.93-6
94.99-5

9609-2/02
9609-2/04

9609-2/99

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

69.11-7
69.2

94.91-0

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

R
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S
E

N
C
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D
A

D
E

Proibido atendimento presencial ao público no estabelecimento.
Serviço em domicílio.
Proibida qualquer atividade esportiva coletiva.
Limite máximo de 2 (dois) participantes, além do profissional responsável.

ENSINO DE ESPORTES
ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO E LAZER

R
IS

C
O
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S
E

N
C
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D
A

D
E

Aulas e atividades presenciais com presença de até 35% dos alunos 
matriculados. 
Recomendada a suspensão das aulas coletivas e manutenção de atendimento 
individual para acolhimento e aulas de reforço.
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 
ENSINO MÉDIO

R
IS

C
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E
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C
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A

D
E

Aulas e atividades presenciais permitidas.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO E TECNOLÓGICO  - apenas dos cursos relacionados à 
atenção a saúde humana.
EDUCAÇÃO SUPERIOR DOS CURSOS DE MEDICINA, FARMÁCIA, ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, 
ODONTOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, NUTRIÇÃO, PSICOLOGIA, OBSTETRÍCIA, 
GERONTOLOGIA E BIOMEDICINA

R
IS

C
O

 

E
S

S
E

N
C

IA
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D
A

D
E

Aulas e atividades presenciais suspensas

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

 

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

85.3

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

85.3

85.4

93

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

85.1
85.2

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

85.91-1

ANEXO II 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

SERVIÇOS DE ENTREGA - DELIVERY 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

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

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

1.5. Evitar abrir desnecessariamente os compartimentos de entregas; 

1.6. Não romper os lacres de segurança dos produtos; 

 

2. PROIBIÇÕES  

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

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

 

3. GARANTIA DE DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

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

 

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

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

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

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

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

 

5. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

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

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

 

6. GARANTIA DE HIGIENE PESSOAL 

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

 

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

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

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

7.3. Higienização diária de veículos e caixas de transporte. 

ANEXO III 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO DENTRO DOS VEÍCULOS – DRIVE THRU  

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Saída de pessoas de dentro dos veículos 

2.2. Acesso de pessoas a pé. 

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

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

 

3. GARANTIA DE DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

5. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

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

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

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

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

 

6. GARANTIA DE HIGIENE PESSOAL 

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

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

 

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

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

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

 

 

ANEXO IV 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

MEDIDAS PARA POPULAÇÃO EM GERAL 

 

1. RECOMENDAÇÕES 

1.1. Realizar o deslocamento de sua residência e circulação em qualquer local público ou privado de uso 
coletivo, apenas: 

1.1.1. Para prestação de serviços autônomos;  

1.1.2. Para atendimento em serviços de saúde; 

1.1.3. Para exercer atividade de trabalho presencial; 

1.1.4. Para aquisição de produtos essenciais. 

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

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

 

2. PROIBIÇÕES 

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

2.2. Levar acompanhantes em estabelecimentos comerciais. 

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

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

2.4. Circulação sem uso correto de máscara. 

 

3. ORIENTAÇÕES  

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

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

3.3. Procurar higienizar embalagens e objetos manuseados; 

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

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

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

3.4.3. Secar naturalmente; 

ANEXO V 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

COMÉRCIO EM GERAL  

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

 

2. PROIBIÇÕES  

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

2.2. Exposição de produtos no ambiente externo do estabelecimento. 

2.3. Qualquer evento, propaganda e publicidade que estimulem a aglomeração de pessoas, incluindo a 
divulgação de promoção de produtos. 

2.4. Atendimento presencial ao publico nos estabelecimentos não essenciais. 

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

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

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

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

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

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

3.4. Controle de entrada com distribuição de uma senha por veículo, ou por grupo de pessoas/famílias. A 
senha deverá ser entregue no primeiro acesso ao estabelecimento, na entrada do estacionamento, sempre 
que houver.  

3.4.1. As senhas, quando reutilizáveis, devem ser de material passível de higienização; 

3.5. Priorização de sistema de entrega (Delivery) em atividades essenciais. 

3.6. Exclusividade de sistema de entrega em domicílio (Delivery) de produtos não essenciais. 

 

4. GARANTIA DE DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

 

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

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

 

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

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

 

ANEXO VI 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

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

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

1.3. Designar colaborador(es) responsável(is) para orientar os consumidores sobre uso correto de 
máscara, distanciamento, utilização de álcool gel, utilização de luvas descartáveis no setor de 
hortifrutigranjeiros, além de colaborador para acompanhar os clientes flagrados no interior do 
estabelecimento com qualquer acompanhante.  

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Aglomerações nas entradas. 

2.2. Qualquer acompanhante no interior do estabelecimento. 

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

2.4. Disponibilização de alimento para degustação.  

2.5. Anúncios verbais dos produtos/alimentos, próximo aos alimentos expostos. 

2.6. Qualquer evento, propaganda e publicidade que estimulem a aglomeração de pessoas, incluindo a 
divulgação de promoção de produtos. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Priorização de sistema de entrega (Delivery) no endereço do solicitante, e manutenção do sistema 
drive thru. 

3.2. Permissão de acesso ao estabelecimento por uma única entrada. 

3.3. Controle de entrada com distribuição de uma senha por veículo, ou por grupo de pessoas/famílias. A 
senha deverá ser entregue no primeiro acesso ao estabelecimento, na entrada do estacionamento, sempre 
que houver.  

3.3.1. As senhas, quando reutilizáveis, devem ser de material passível de higienização; 

3.4. Bloqueio de estacionamento com permissão de 50% do uso das vagas disponíveis.  

3.5. Implantação nos corredores de acesso e circulação de pessoas, inclusive funcionários, de mão de 
direção para circulação de pessoas, propiciando o distanciamento de 1,5 metro. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 – PROCESSO Nº 
799/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva, higieni-
zação, limpeza e recargas de gás em aparelhos condicio-
nadores de ar da Empro Tecnologia e Informação, conforme 
especifi cação técnica contida no Anexo I, deste Edital.
Sessão pública realizada online no dia 23/03/2021, sendo 
adjudicado o objeto à empresa: 
C M PINGO AR CONDICIONADO EPP.
A íntegra da Sessão está disponível no Portal de Compras. 
Fernanda Scavasin Bráz – Pregoeira.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
001/2021 – PROCESSO Nº 799/2021.
“HOMOLOGO este processo licitatório por entende-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.”
São José do Rio Preto (SP), 12 de abril de 2021 – Angelo 
Bevilacqua Neto – Diretor-Presidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  

COMARCA de Monte Aprazível - Foro de Monte Aprazível - 2ª Vara 

Rua Monteiro Lobato, nº 269, Centro - CEP 15150-000, Fone: 17 3275-1705, Monte Aprazível-SP –  

E-mail: Monteapraz2@tjsp.jus.br 

 

EDITAL DE CITAÇÃO 

Processo Digital nº: 1000139-60.2021.8.26.0369 

Classe – Assunto: Procedimento Comum Cível - Usucapião Ordinária 

Requerente: Rafael Ângelo Massuia e outros - 2ª Vara 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1000139-60.2021.8.26.0369 

 

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Monte Aprazível, Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Gonçalves da Cunha Júnior, na forma da Lei, etc. 

 

FAZ SABER a(o) Ângela Maria Massuia Alcazas, R.G. 3.480.641/SSP/SP, C.P.F. 787.157.508-25, Luzia do Carmo Massuia, R.G. 4.866.925-8, C.P.F. 

086.761.958-97, e, Carlos Antônio Massuia, R.G. 3.685.014/SSP/SP, C.P.F. 808.872.288-87, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 

bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que RAFAEL ÂNGELO MASSUIA, brasileiro, casado, comerciante, R.G. 7.487.789/SSP/SP, C.P.F. 785.075.108-68, 

sua esposa IVANA BRIGUENTI MASSUIA, brasileira, casada, do lar, R.G. 8.580.995-0/SSP/SP, C.P.F. 256.391.918-56, residentes à Rua Maria Fernandes, nº 104, 

Jardim Alto da Boa Vista, CEP 19053-390, em Presidente Prudente/SP; ANTÔNIO CARLOS MASSUIA, brasileiro, casado, aposentado, R.G. 5.623.411-9/SSP/SP, 

C.P.F. 452.244.808-25, sua esposa LUIZA JANETE CANOVA MASSUIA, brasileira, casada, aposentada, R.G. 30.695.341-9/SSP/SP, C.P.F.069.709.698-08, 

residentes à Avenida Rio de Janeiro, nº 934, centro, CEP 17920-000, em Ouro Verde/SP; e, CECÍLIA MÁRCIA MASSUIA, brasileira, solteira, química, portadora 

do R. G. 13.217.054/SSP/SP, C.P.F. 053.263.488-88, residente à Rua Soldado Vital Fortuna, nº 90, Guarulhos/SP, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando 50% 

de Um terreno na cidade de Monte Aprazível/SP, situado com frente para a Rua Edgard Magalhães de Noronha, encerrando uma área de trezentos e oitenta 

metros quadrados (380,00 m2), sem benfeitoria, dentro das seguintes medidas e confrontações: de quem da Rua Edgard Magalhães de Noronha olha para o 

terreno, pela frente mede 19,00 metros; do lado direito confronta-se com a matrícula nº 33.035, cadastro municipal sob nº 517200, de propriedade de Antônio 

Carlos Massuia e sua esposa Luiza Janete Canova Massuia, Rafael Ângelo Massuia e Cecília Márcia Massuia, por uma extensão de vinte metros (20,00m); pelo 

lado esquerdo confronta-se com a matrícula nº 2.307, cadastro municipal nº 517500, de propriedade de Egberto Durão e sua esposa Isabel Cristina Nazareth 

Durão, percorre uma extensão de dez metros (10,00m) daí segue em linha reta e confronta-se com a matrícula nº 2.765, cadastro municipal nº 517600, de 

propriedade de Maria Izabel Carmelo de Almeida, Devany de Almeida, Célia Aparecida de Carmelo Marques, Reis Donizete Marques, João Francisco Carmelo, 

Adriana Manoel Carmelo, Wilson Roberto Carmelo, Luiza Aparecida Bergamini Carmelo, por uma extensão de dez metros (10,00m) e, finalmente pelos fundos 

confrontando-se com a matrícula nº 20.587, cadastro municipal nº 517700, de propriedade de Mariza Ofélia Debortoli Scaliante, por uma distância de dezenove 

metros (19,00m), objeto da matrícula 2.683 do CRI Local, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital 

para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 

passado nesta cidade de Monte Aprazível, aos 09 de março de 2021. 

 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

 

RODOBENS S.A.
CNPJ Nº 59.981.829/0001-65- NIRE 35.300.005.007

EXTRATO ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Data: 30.12.2020. Horário: 11 horas. Local: Avenida Murchid Homsi, nº 1404, Bloco A, 3º Andar, Vila Diniz, CEP 15013-000, São 
José do Rio Preto-SP. Presença: reuniram-se os acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Walde-
mar Verdi Junior; e Secretário: Marcio Anisio Haddad. DELIBERAÇÕES: a distribuição de juros sobre o capital próprio relativos 
ao exercício de 2020, no valor bruto de R$13.300.000,00 (treze milhões e trezentos mil reais), que será creditado na proporção 
das respectivas ações que cada acionista possui na Companhia. Registro Jucesp nº 137.888/21-1, em sessão de 12/03/2021.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

FELIPE BATISTA TEOTONIO e MARIA CAROLINA DE 
LIMA GUERRERO DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasilei-
ra, autônomo, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 25 
de março de 1997, fi lho de WENDERSON TEODORO TEO-
TONIO e de ROBERTA PINHO BATISTA. Ela, de nacionali-
dade brasileira, do lar, solteira, nascida em São Bernardo do 
Campo, SP, no dia 30 de maio de 2000, fi lha de ANTÔNIO 
APARECIDO GUERRERO DA SILVA e de MARIA JUCICLEI-
DE DE LIMA GUERRERO DA SILVA. 

NATÁLIA GANDA FIGUEIREDO ANTUNES FERREIRA e 
MAYNARA APARECIDA CORREA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, açougueira, solteira, nascida em Olímpia, SP, no 
dia 23 de novembro de 1987, fi lha de PAULO CESAR AN-
TUNES FERREIRA e de GERALDA GANDA FIGUEIREDO. 
Ela, de nacionalidade brasileira, operadora de caixa, solteira, 
nascida em Curitiba, PR, no dia 23 de janeiro de 2000, fi lha 
de MARCOS ANTONIO CORREA e de MARINA CRISTINA 
RASERA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.

São José do Rio Preto, 08 de abril de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

DANIEL DAVÍ PIRES e ROBERTA JESANA SILVA GER-
TRUDES. Ele, de nacionalidade brasileira, vendedor, di-
vorciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 12 
de junho de 1978, fi lho de JOSÉ SEBASTIÃO PIRES e de 
ADENIR JOSE DE BRITTO PIRES. Ela, de nacionalidade 
brasileira, vendedora, solteira, nascida em São Joaquim da 
Barra, SP, no dia 21 de março de 1994, fi lha de ANTONIO 
ROBERTO GERTRUDES e de JESSELITA DE JESUS DA 
SILVA GERTRUDES. 

IMAHÊRO SAUSMIKAT SBEROVSKY e TAMARA DOS 
SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, técnico de 
manutenção, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 22 
de julho de 1977, fi lho de Ronaldo Prado Sberovsky e de 
Katia Sausmikat. Ela, de nacionalidade brasileira, domestica, 
solteira, nascida em Aracaju, SE, no dia 11 de setembro de 
1980, fi lha de  e de Maria Leonor dos Santos. 

ISRAEL FURTADO VILELA DE REZENDE e JULIANA MA-
RIANO SAMPAIO. Ele, de nacionalidade brasileira, supervi-
sor de vendas, solteiro, nascido em São Bento Abade, MG, 
no dia 24 de janeiro de 1989, fi lho de SIDNEY VILELA DE 
REZENDE e de MARIA VERONICA FURTADO DE REZEN-
DE. Ela, de nacionalidade brasileira, empresária, solteira, 
nascida em Paulo de Faria, SP, no dia 11 de setembro de 
1985, fi lha de JOSÉ SILVA SAMPAIO e de NILZA APARECI-
DA MARIANO SAMPAIO. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.

São José do Rio Preto, 12 de abril de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da 
Conversão de união estável em casamento:

LUCAS VELANI MURCIA e DENISE REGINA FERREIRA 
OLIVA. Ele, de nacionalidade brasileira, bancário, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 24 de setem-
bro de 1990, residente e domiciliado a Geni Lisboa, Nº 365, 
São Francisco, São José do Rio Preto, SP, fi lho de GILMAR 
MURCIA GONZALES e de SÍLVIA REGINA VELANI MUR-
CIA. Ela, de nacionalidade brasileira, empresária, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 18 de janeiro 
de 1992, residente e domiciliada a Geni Lisboa, Nº 365, São 
Francisco, São José do Rio Preto, SP, fi lha de IVANIR OLIVA 
e de LINDAURA FERREIRA OLIVA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto12 de abril de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

DIEGO DE SOUZA SANTANA e NICOLY CALDEIRA NOGUEIRA. Ele, brasileiro, natural de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e nove (29) de março de um mil novecentos e noventa e 
três (1993), com vinte  e oito (28) anos de idade, engenheiro civil, solteiro, filho de SERGIO PARANHOS 
SANTANA e de dona SIDNEIA DE SOUZA. Ela, brasileira, natural de Novo Horizonte, Estado de São Paulo, 
nascida aos  onze (11) de outubro de um mil novecentos e noventa e três (1993), com vinte  e sete (27) anos de 
idade, Engenheira Civil, solteira, filha de LUIZ ANTONIO NOGUEIRA e de dona SOLANGE ANTONIA 
CALDEIRA.

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

São José do Rio Preto - SP, trinta e um (31) de março de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

JOSÉ ELIAS NUNES e CLEUNICE FERREIRA DE SOUZA. Ele, brasileiro, natural de Carnaíba, 
Estado de Pernambuco, nascido aos vinte e cinco (25) de maio de um mil novecentos e setenta (1970), com 
cinquenta (50) anos de idade, marmorista, solteiro, filho de de dona TERESINHA ANA DA ANUNCIAÇÃO. Ela, 
brasileira, natural de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, nascida aos  oito (08) de julho de um mil novecentos 
e sessenta e sete (1967), com cinquenta  e três (53) anos de idade, cozinheira, divorciada, filha de JOAQUIM 
FERREIRA DE SOUZA e de dona NEUZA MARIA DE SOUZA.

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

São José do Rio Preto - SP, nove (09) de abril de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

MICHAEL JACKSON SANTANA PONCIANO e CARMINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA. Ele, 
brasileiro, natural de Cosmópolis, Estado de São Paulo, nascido aos quinze (15) de outubro de um mil novecentos 
e noventa e seis (1996), com vinte  e quatro (24) anos de idade, vendedor, solteiro, filho de JAILSON DE SOUZA 
PONCIANO e de dona ADRIANA DA SILVA SANTANA. Ela, brasileira, natural de Pirangi, Estado de São 
Paulo, nascida aos  dezenove (19) de dezembro de um mil novecentos e noventa e quatro (1994), com vinte  e seis 
(26) anos de idade, do lar, solteira, filha de VALDENIR FERREIRA DE OLIVEIRA e de dona CARMEN 
LAURA DOS SANTOS DE OLIVEIRA.

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

São José do Rio Preto - SP, dez (10) de abril de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
13 de abril de 2021

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. CAIO VINICIUS TOMAZ MELLO e DANYELLE 
PRISCILLA MORAIS, sendo ELE fi lho de RICHARD DOS 
SANTOS MELLO e de LEDA FERNANDA TOMAZ e ELA 
fi lha de AGUINALDO APARECIDO MORAIS e de SUELI DE 
FATIMA BASSI MORAIS;

2. LUCAS BRAGA CIFARELLI e ELLEN CRISTINE 
BOTELHO, sendo ELE fi lho de ADALBERTO APARECIDO 
CIARELLI e de LUCIA BRAGA CIFARELLI e ELA fi lha de 
ARNALDO ANTONIO BOTELHO e de MIRIAN PEREIRA DA 
SILVA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém 
souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. 
São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 12/04/2021.

Prefeitura Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL-SP 

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL DO CADASTRO EMERGECIAL  

NOS TERMOS DO EDITAL 02/2021 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – História 

Clas. NOME RG NÚMERO 
DE 

INSCRIÇÃO 

PLANO DE 
TRABALHO 
DOCENTE 

TEMPO DE 
EFETIVO 

EXERCÍCIO 

TÍTULOS TOTAL 

1 Ítalo Rodrigues Bortoloto 53.750.842-9 003 55,000 0,000 0,000 55,000 

3 Rosana Aparecida Benedetti 29.246.599-3 001 30,000 3,892 2,000 35,892 

2 Beatriz Rodrigues Gimenez 44.941.051-1 002 35,000 0,294 0,000 35,294 

 

Obs. Somente foi considerado o tempo de efetivo exercício do magistério, nos entes 
Federal, Estadual ou Municipal, conforme o item 2.3. do Edital 02/2021. 

Cedral, aos 13 dias do mês de abril de 2021. 

Registrado, Publicado nesta mesma data, conforme disposição supra. 
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Decreto n.º 3.382, de 12 de abril de 2021. 
 
 

“Dispõe sobre alteração do Decreto n.º 3.376 de 27 de Março de 
2021, Revogação do Artigo 2.º do Decreto n.º 3.372, de 17 de 
março de 2021, e dá outras providências. 
 
 

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

 
Considerando a classificação na fase vermelha emergencial de todo o Estado de São Paulo, segundo o 

Plano São Paulo, resolve baixar o seguinte: 
 
 
DECRETO:  
 
 
Art. 1.º - Fica autorizada a abertura dos seguintes estabelecimentos: 
 
I – Açougues, padarias hortifrútis, quitandas, supermercados e mercearias; 
II – Lojas de materiais e construção e comércio afim; 
III – Farmácias e óticas; 
IV – Bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, sorveterias e similares; 
V – Salões de beleza e barbearias; 
VI – Lojas, galerias e estabelecimentos congêneres. 
 
Art. 2.º Os estabelecimentos dispostos nos incisos “I”, “II” e “III” do Art. 1.º deste Decreto deverão 

observar as seguintes medidas: 
 
a) Controle de acesso de 30% (trinta por cento) da capacidade dos estabelecimentos; 
b) Realizar a aferição de temperatura para o acesso ao estabelecimento; 
c) Garantir o uso obrigatório de máscara, devendo cobrir o nariz e a boca; 
d) Higienizar, quando do início das atividades e após cada uso, durante o período de funcionamento, as 

superfícies de toque, como portas, maçanetas, carrinhos de compra e similares, dentre outras 
superfícies; 

e) Disponibilizar na entrada do estabelecimento e em outros lugares estratégicos e de fácil acesso, álcool 
em gel pra utilização de funcionários e clientes; 

f) Controlar o acesso ao estabelecimento de modo a permitir a entrada de apenas uma pessoa por 
família; 

g) Deverá respeitar o distanciamento entre cada pessoa nas filas de espera, externamente e internamente. 
 

Art. 3.º - Os estabelecimentos dos incisos “IV” e “VI” do art. 1.º poderão funcionar em serviço de 
“delivery” e sistema “takeaway” (retirada), ficando vedado o atendimento presencial no interior do estabelecimento, 
bem como o consumo local.  

 
Art. 4.º - Os estabelecimentos dispostos no inciso “V”, do Art. 1.º deste Decreto, deverão adotar as 

seguintes medidas: 
 
a) O atendimento deverá ser realizado por agendamento, sendo permitido apenas uma pessoa por vez, 

ficando vedada a existência de fila de espera no local; 
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b) Higienizar, quando do início das atividades e após cada uso, durante o período de funcionamento, as 
superfícies de toque, como portas maçanetas e utensílios manuseados;  

c) Garantir o uso obrigatório de máscara, devendo cobrir o nariz e a boca; 
d) Disponibilizar na entrada do estabelecimento e em outros lugares estratégicos de fácil acesso, álcool 

em gel para utilização de clientes; 

Art. 5.º - As disposições sobre o funcionamento dos estabelecimentos não citados neste Decreto 
permanecem inalteradas. 

 
Art. 6.º - Deverá ser observado o toque de recolher, das 20h às 5h, excepcionado apenas os serviços de 

Delivery, autorizados a funcionar até às 00h. 
 
Art. 7.º - Fica revogado o artigo 2.º do Decreto n.º 3.372, de 17 de março de 2021, devendo ser 

observado o horário disposto no Art. 6.º deste Decreto. 
  
Art. 8.º - O descumprimento do disposto neste Decreto ensejará na aplicação de multa no valor de 10 

(dez) UFMs – Unidade Fiscal Municipal, equivalente à R$ 1.296,60 (mil duzentos e noventa e seis reais e sessenta 
centavos); 

§ 1º O estabelecimento será multado apenas 01 (uma) vez; após, o estabelecimento será lacrado pelo 
período de 15 (quinze) dias. 
 

Art. 9.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir da 00h do 
dia 13 de Abril de 2021, revogadas as disposições em contrário. 

 
 Prefeitura Municipal de Cedral, 12 de abril 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 

 
 
 

 
Decreto n.º 3.381, de 12 de abril de 2021.  

 
 

“Dispõe sobre a homologação do Processo 
Administrativo para locação de imóvel 
pertencente à Prefeitura Municipal, e, dá 
outras providências.”.  
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de Cedral, Estado de São 
Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e,  

 
Considerando a existência do Processo Administrativo para locação do imóvel residencial, de 

propriedade do Município de Cedral, localizado na Rua Felício Bottino, n.º 799, Centro, neste Município 
de Cedral,  razões pelas quais resolve baixar o seguinte: 

 
DECRETO:  
 
Art. 1.º - Fica HOMOLOGADO o resultado final do Processo Administrativo para locação do 

imóvel mencionado acima, ficando habilitado como vencedora a servidora KATIA DE ALMEIDA, 
portadora do RG n.º 25.417.583-1, inscrita no CPF/MF sob o n.º 121.451.658-17.  

 
Art. 2.º - A locação a que dispõe o artigo 1.º deverá seguir o disposto na Lei Municipal n.º 1.761, 

de 30 de novembro de 2001.  
 
Parágrafo único: O Presente Processo Administrativo deverá ser encaminhado ao setor 

competente para a elaboração do contrato de locação, devendo o valor do aluguel ser descontado em folha 
de pagamento.  

 
Art. 3.º - Fica a servidora KATIA DE ALMEIDA, CONVOCADA a comparecer no Prédio da 

Prefeitura Municipal para assinatura do Contrato de Locação referente ao Chamamento Público, no prazo 
de 05 (cinco) dias, contados da publicação deste Decreto, sob pena de decair do direito à locação do 
imóvel. 

  
Art. 4.º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.  
 
Prefeitura Municipal de Cedral, 12 de abril 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 

 
 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 13/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: AMANDA RODRIGUES EVANGELISTA 
43518802879
CNPJ/MF sob o nº 32.514.695/0001-16
OBJETO Contratação de empresa para prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva e monitoramento dos 
pontos de acesso a rede interna e de internet da Prefeitura
VIGÊNCIA: Este contrato entrará em vigor a partir da data de 
sua assinatura, com vigência de 12 meses, até 06 de abril de 
2022.
VALOR: O valor do objeto deste contrato totaliza a importância 
de R$ 1.450,00 (hum mil quatrocentos e cinquenta reais), sendo 
o valor de R$ 13.050,00 (treze mil e cinquenta reais) para o ano 
de 2021 e R$ 4.350,00 (quatro mil trezentos e cinquenta reais) 
para o ano de 2022, totalizando R$ 17.400,00 (dezessete mil e 
quatrocentos reais).
Monte Aprazível, 06 de abril de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 
ADM. 13/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: ANGRA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E CAPA-
CITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA ME
CNPJ/MF sob o nº 12.497.606/0001-63
OBJETO O presente Termo Aditivo tem como objeto acrescer 
quantitativamente serviço de 1 cuidador na prestação de servi-
ços de apoio aos alunos com defi ciência que acarretam difi cul-
dades no autocuidado das Escolas do Município, com base no 
Art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, ten-
do em vista a solicitação de aditamento de contrato às fl s. 361.
VIGÊNCIA: Não haverá alteração do prazo contratual, manten-
do o originário, até 29 de janeiro de 2022.
VALOR: Mediante o acréscimo do percentual e de 16,66% sobre 
o valor mensal, referente a inclusão de mais um cuidador, no 
valor de R$ 1.359,95 (hum mil trezentos e cinquenta e nove re-
ais e noventa e cinco centavos) e o contrato de valor mensal de 
R$ 8.163,00 (oito mil cento e sessenta e três reais) fi ca passará 
a ser de R$ 9.522,95 (nove mil, quinhentos e vinte e dois reais e 
noventa e cinco centavos). O valor global será de R$ 95.229,50 
(noventa e cinco mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta 
centavos)
Para o ano de 2021, o valor de R$85.706,55 (oitenta e cinco mil, 
setecentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos), e para 
o ano de 2022, o valor de R$9.522,95 (nove mil, quinhentos e 
vinte e dois reais e noventa e cinco centavos).
Monte Aprazível, 16 de março de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 
ADM. 15/2020
DISPENSA  DE LICITAÇÃO Nº 03/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2020
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
LOCADOR: JÚLIA MESSIAS DOMINGUES
CPF/MF nº 361.506.838-69
OBJETO O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar 
a vigência do contrato administrativo de locação de imóvel 
destinado a Casa Lar e aplicar o índice de 28,94% IGP-M, como 
reajuste nos termos da cláusula nona do contrato originário.
VIGÊNCIA: A vigência deste termo aditivo fi ca prorrogado por 
12 meses até 19 de março de 2022, com base no art. 51 da Lei 
Federal n.º 8.245/91 e demais alterações posteriores.
VALOR: Este Termo Aditivo totaliza a importância de R$ 
20.114,64 (vinte mil cento e quatorze reais e sessenta e quatro 
centavos), sendo pago a quantia mensal de R$ 1.676,22 (hum 
mil, seiscentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos). 
No ano de 2021 será pago a quantia de R$ 15.085,98 (quinze 
mil, oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos), e no ano 
de 2022 a quantia de R$ 5.028,66 (cinco mil, vinte e oito reais e 
sessenta e seis centavos).
Monte Aprazível, 19 de março de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

                                   
CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, Prefei-
ta Municipal de Mirassolândia, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais que lhes foram conferidas por lei.
                               CONVOCA o seguinte candidato aprovado 
no Concurso Público Municipal nº 01/2016, para preenchimento 
de vaga disponível, a comparecer no Departamento Pessoal 
desta Prefeitura, sito a Rua Antônio Batista Rodrigues, nº 364, 
Centro, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data de pu-
blicação deste Edital, no horário das 12:00 às 18:00 horas, para 
manifestar interesse na Contratação, para atender necessida-
des do município, pelo regime da C.L.T. (Consolidação das Leis 
do Trabalho), munidos de cópias e originais dos seguintes do-
cumentos: RG, CPF, Título eleitoral e comprovante de votação 
na última eleição, Comprovante de residência, Comprovante de 
escolaridade, Certidão de nascimento ou casamento, Certidão 
de nascimento dos fi lhos menores de 14 (quatorze) anos, Foto 
3x4 recente, Atestado médico ocupacional, Certidão negativa 
de Antecedentes Criminais, Carteira Profi ssional, Cartão do 
PIS/PASEP e Declaração de não ocupar mais de 1 (um) cargo 
público remunerado.

Nº de Inscrição: 235701-0
Candidato (a): TAINAN CRISTINA DA SILVA
Cargo: ENFERMEIRO
Classifi cação: 7°

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

Mirassolândia, 12 de Abril de 2.021. 

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS
Prefeita Municipal.


