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Adolescente sem 
CNH bate moto 

em poste e 
morre em Ipiguá

Arquivo DHOJE
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PRIMEIRA-DAMA 
Michelle Bolsonaro 

visita hoje Rio Preto a 
convite de empresários 

para ação social de 
doação de alimentos.          
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Saiba como fica 
o funcionamento 

do comércio
Até 23 de abril fica estabelecido que 

lojas de conveniência, postos de combus-
tível e transportes, podem funcionar 24h.
Os restaurantes, lanchonetes, trailers, cantinas, 
e similares continuam proibidos de atender ao 
público, sendo liberado retirada no local das 6h 
às 20h e, após, só delivery ou drive thru. Lojas 
em geral abrem das 11h às 19h.     Pag.A3 

Trânsito tem menos acidentes mas 
mata mais no primeiro trimestre

EM RIO PRETO

De acordo com os dados 
do InfoSiga SP – sistema 
do Governo gerenciado pelo 
Detran-SP e Programa Res-
peito à Vida – a cidade de 
Rio Preto registrou, nos três 
primeiros meses de 2021, 

um queda de 13% em relação 
ao mesmo período de 2020. 
Foram 2.444 acidentes em 
2020 contra 2.117 este ano.
Os óbitos neste mesmo período 
aumentaram 6%, sendo 49 em 
2020 e 52 em 2021. Pág.A2

PF prende maior contrabandista de 
cigarros de Rio Preto com R$ 177 mil

Educação convoca novo 
grupo de professores

Os convocados tem o prazo 
de 30 dias a contar a publicação 
do edital que acontece nesta 
terça-feira no Diário Oficial (Jor-
nal DHOJE) para apresentarem 
toda a documentação exigida 

na Coordenadoria de Pessoal 
que fica no 3º andar do Paço 
Municipal. para o preenchimento 
de vagas de diretores de Escola, 
Coordenador Pedagógico e Pro-
fessores PEB-I.              Pàg.A6

Manutenção do Semae deixa 
12 bairros sem água amanhã

Pág. A4

Homem sonha 
com traição, 

acorda e 
espanca mulher

Pág. A4

Mulher ameaça 
marido com faca 

e desacata 
policiais militares

Pág. A4

O Semae informou nesta 
segunda-feira (19) que todos 
os equipamentos de trata-
mento e bombeamento da 
Estação de Tratamento de 

Água – ETA Palácio das Águas 
permanecerão parados no dia 
21, quarta-feira. A interrupção 
do abastecimento inicia às 6 
horas e a retomada se dará 

Em 3 dias, Saúde 
inclui 2,9 mil 

curados de Covid 
em relatório

Vale ressaltar que a confirma-
ção dos recuperados é referente 
a data em que eles foram inse-
ridos no sistema e não necessa-
riamente na data em que rece-
beram alta. O número de curados 
representa 88,3%.      Pag.A5

Olímpia vacina 
mais de mil 

contra gripe em 
uma semana

Os números da primeira sema-
na de campanha, que estão dis-
poníveis no sistema do Ministério 
da Saúde, apontam que foram 
aplicadas 1.066 doses à popula-
ção prioritária, o que representa 
4,65% do público.        Pág.A5

após as 20 horas. O Semae 
solicita que a população abas-
tecida pela ETA se programe e 
economize o uso da água.   
   Pág.A6

SINDICATO
Categoria de 

motoristas 
protesta e 

ameaça greve 
caso Saúde 

não inclua pro-
fissionais como 

prioritários.
Pág.A6

EDITAL
Estado pu-

blicou ontem 
edital para 
concessão 

de aero-
portos no 

interior, en-
tre eles Rio 

Preto. 
Pàg.A6

Divulgação
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Como criar metas 
poderosas

É muito comum e normal criarmos 
metas pessoais e profissionais no co-
meço do ano, quando temos alguma 
mudança na vida e ou até mesmo 
quando nos sentimos incomodados 
com resultados. Do mesmo jeito é 
comum não alcançarmos nossas 
metas e acabamos desanimando. 
Mas qual será o verdadeiro motivo de 
não alcançarmos as metas?

Vou dar um exemplo que pode 
começar a esclarecer esta questão. 
Imagine um time de futebol que 
tenha como meta ganhar o cam-
peonato do seu país sem perder ou 
empatar, sem tomar nenhum gol, 
fazer pelo menos três gols por partida e não ter nenhum jogador 
machucado. Seria uma realização e tanto, certo?

Mas aí que começa o problema. Para definirmos uma meta 
temos de passar por várias etapas. É um processo trabalhoso e 
só cumprindo todas as ações conseguiremos chegar lá.

Primeiro devemos avaliar e refletir sobre a meta. Para de-
cidirmos o que queremos no futuro e como vamos chegar lá é 
preciso saber onde estamos agora e qual a nossa satisfação. É 
importante refletirmos se a meta faz sentido para nós ou para o 
nosso escritório. Onde vamos chegar se atingirmos a meta? É 
esse o futuro que estamos querendo? Faz sentido para um time 
de futebol ter a meta descrita acima? Reflita.

A segunda etapa é mais técnica, mas não menos importan-
te. Vou explicar. A meta deve ser específica, ou seja, não pode 
causar dúvida. No nosso exemplo, a meta é ser campeão.  A 
meta deve se mensurável, ou seja, ser possível verificar se a 
alcançamos. Sim, é possível saber se o time foi campeão ou não.

A meta deve ser alcançável. É possível ser campeão, sim. 
Mas é possível ser campeão com todas aquelas exigências?

A meta deve ser relevante. A meta faz sentido  Está ligada à 
estratégia do seu escritório? É relevante ser campeão nacional? 
Sim, o prêmio é bom e dá direito a disputar outros campeonatos.

A meta deve ter começo, meio e fim. Devemos estabelecer 
um tempo para a alcançarmos. Ser campeão neste ano ou no 
máximo em três anos.

Se a meta criada não cumpre todos estes pontos não é uma 
meta, é um sonho.

E por fim a prestação de contas. Se só você sabe qual é a 
sua meta será que você vai chegar lá sozinho? Já pensou em 
compartilhar esta meta com sua “torcida” e ganhar estímulo, 
orientações e ajuda? Tenha um padrinho para te ajudar ou su-
pervisionar, alguém que você precise prestar contas.

Pensando na meta do time de futebol, que conclusões po-
demos chegar? É realmente uma meta?

Vamos transportar este exemplo para seu escritório de ad-
vocacia. Pense nas metas do seu time, o que é importante, o 
que o atingimento desta meta vai trazer de bom. Pare, reflita, 
discuta, coloque no papel todas as etapas, coloque seu time 
em campo e vamos jogar.

 
*Fernando Magalhães é fundador e CEO da OM Assesso-

ria, empresa especializada em gerar soluções claras para 
resoluções de problemas e para o desenvolvimento dos 
escritórios de advocacia, tanto financeiramente quanto 
qualitativamente. É graduado pela Faculdade de Econo-
mia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA 
- USP), pós-graduado em Planejamento Estratégico para 
Escritórios de Advocacia na GVLAW, da Fundação Getúlio 
Vargas, e em Gestão Jurídica Estratégica na FIA – Funda-
ção Instituto de Administração. Tem curso sobre Melhores 
Práticas de Escritórios de Advocacia, ministrado na TOTVS. 
Mais informações: www.omassessoria.adm.br
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NACIONAIS 
Mercado financeiro 

A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), subiu de 4,85% para 4,92% 
neste ano. É o segundo aumento consecutivo segundo a pesquisa 
divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC). A projeção para 
2021 está acima do centro da meta de inflação que deve ser per-
seguida pelo BC, mas permanece dentro do limite de tolerância. 
Para 2022, a estimativa de inflação subiu de 3,53% para 3,60%. 

5 milhões de CoronaVac
A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), subiu de 4,85% para 4,92% 
neste ano. É o segundo aumento consecutivo segundo a pesquisa 
divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC). A projeção para 
2021 está acima do centro da meta de inflação que deve ser per-
seguida pelo BC, mas permanece dentro do limite de tolerância. 
Para 2022, a estimativa de inflação subiu de 3,53% para 3,60%. 

General na Petrobras 
O general Joaquim Silva e Luna tomou posse hoje (19) como 

presidente da Petrobras. Ele foi indicado pelo presidente Jair Bol-
sonaro em substituição ao economista Roberto Castello Branco. 
Em seu discurso, Silva e Luna disse que não há dúvidas de que, 
entre os principais desafios, estão tornar a Petrobras cada vez 
mais forte, trabalhando com visão de futuro, segurança, respeito 
ao meio ambiente, aos acionistas e à sociedade para garantir o 
maior retorno possível ao capital empregado. 

Trânsito registra queda 
de 13% nos acidentes 
no primeiro trimestre

De acordo com os dados 
do InfoSiga SP – sistema do 
Governo gerenciado pelo De-
tran-SP e Programa Respeito 
à Vida – a cidade de Rio Preto 
registrou, nos três primeiros 
meses de 2021, um queda 
de 13% em relação ao mesmo 
período de 2020. Foram 2.444 
acidentes em 2020 contra 
2.117 este ano.

Os óbitos neste mesmo pe-
ríodo aumentaram 6%, sendo 
49 em 2020 e 52 em 2021. 
Isso comparando apenas os 
três primeiros meses.

Comparando somente o 
mês de março, a região de Rio 
Preto, que envolve Catanduva 
e outras cidades, registrou di-
minuição tanto nos acidentes 
com vítimas – que incluem 
ocorrências não fatais – quanto 

nos óbitos. Foram 21 óbitos 
em 2021 e 23 em 2020, o 
que gerou uma queda de 9%.

Já em relação aos aciden-
tes com vítimas, a queda foi de 
24%, sendo 854 acidentes em 
2020 contra 647 em 2021.

A análise do programa Res-
peito à Vida indica ainda queda 

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

EM RIO PRETO

Divulgação

nas fatalidades entre motoci-
clistas e pedestres em março 
de 2021. A maior redução 
ocorreu entre os pedestres, 
com 88 fatalidades registradas 
em março de 2021, contra 
122 em março do ano passa-
do. Uma redução de 27,9%.

A queda também foi signi-

ficativa entre os motociclistas, 
com 127 ocorrências fatais 
em março de 2021, contra 
168 no mesmo período de 
2020. Uma diminuição de 
24,4%. Entre ocupantes de 
automóveis e ciclistas houve 
alta de 3,4% e 11,8%, res-
pectivamente.

ONTEM
Comércio tem até filas no retorno 

do atendimento presencial
Nesta segunda-feira (19) 

foi o primeiro dia de retorno 
do atendimento presencial nas 
lojas da região central de Rio 
Preto. O retorno faz parte do 
decreto que institui a ‘fase de 
transição’ no Estado de SP e 
que passou a valer desde do-
mingo (18).

De acordo com os empresá-
rios, a expectativa é que o Dia 
das Mães ‘salve’ a economia 
deste setor que já vem sendo 
prejudicado há mais de um 
ano. “Complicado está sendo, 
isso é inevitável, afinal, temos 
funcionários para manter. O 
delivery e o take away ajudaram 
um pouco para conseguirmos 
segurar as pontas, mas nada se 
compara com a porta aberta”, 
comenta a empresária Laura 
Prado, proprietária de duas 
lojas na região central.

“Eles estão falando de 25% 
da capacidade, mas a econo-
mia não está aquecida para 
isso. Está entrando um cliente 
por vez, quando entra. A ex-
pectativa está boa, dentro do 
possível, até porque, o que nos 
enche de esperança é que o Dia 
das Mães está chegando, que 
pra nós é um segundo Natal”, 
ressalta Laura.

As lojas consideradas ‘não 
essenciais’, de acordo com o 
decreto, poderão atender 25% 
do limite máximo de capacidade 
de cada estabelecimento e vão 
funcionar das 11h às 19h, me-
didas essas que valem até o dia 
30 deste mês, quando haverá 
um novo anúncio de reclassi-
ficação por parte do Governo 
Estadual.

Em Rio Preto algumas lojas 
tiveram fila de espera, como foi 
o caso do Praça Shopping, Claro 
e lojas que trabalham com pa-
gamento de carnês nos locais.

Muitos clientes disseram 
que deixaram de pagar carnês, 
porque as lojas que recebiam 

todavia, o consumidor idoso de-
ve-se dispensar um tratamento 
especial, tendo em vista que 
muitos não tem conhecimento 
técnico para pagamento por 
vias eletrônicas. Caso o con-
sumidor idoso não tenha con-
seguido acesso a segunda via, 
o juro não pode ser cobrado, 
pois exigiu do consumidor o 
pagamento”, explica Jean.

Com base no princípio da 
vulnerabilidade, devem ser dis-
ponibilizados todos os meios de 
pagamento. “Durante o período 
de lockdown, por exemplo, que 
as lojas estavam fechadas, con-
sidera motivo de força maior. 
Então, não pode cobrar juros. 
Ser considerado vulnerável e 
hipossuficiente, são dois princí-
pios que isentam obrigatorieda-
de ter conhecimento técnico pra 
mexer em sistema eletrônico. 
Então as lojas têm sim que bo-
nificar juros, multas e qualquer 
taxa por atraso, principalmente 
naqueles lugares que rotinei-
ramente o pagamento é rea-
lizado pessoalmente”, conclui 
o diretor.

As pessoas que se sentirem 
lesadas, podem procurar o 
Procon de Rio Preto que fica na 
rua Silva Jardim, 3604. Telefone 
(17) 3235-6880 ou WhatsApp 
(17) 996217-0528.

Andressa ZAFALON

tal pagamento estavam fecha-
das. “Estou com dois carnês 
vencidos porque o pagamento 
só podia ser efetuado na loja 
física ou pelo aplicativo, porém, 
eu não sei mexer na internet, 
por isso, acabou vencendo e 
agora vou pagar juros”, diz a 
aposentada Ana Gonçalves, de 
71 anos.

Para o Diretor do Procon, 
Jean Dornelas, esta situação 
de cobranças de juros, no caso 
de idosos, é ilegal. “Em regra, 
o fornecedor que coloca à dis-
posição do consumidor outra 
forma de pagamento que não 
seja a presencial, pode cobrar o 
juros por atraso no pagamento, 

Andressa ZAFALON

COMPRAS
Shoppings ficam otimistas com reabertura das lojas

Depois de mais de um mês 
sem atendimento presencial, 
os shoppings de São José do 
Rio Preto voltaram a receber 
público nesta segunda-feira 
(19). Com a implementação 
da fase transição do Plano São 
Paulo, as lojas não essenciais 
podem atender com 25% de 
capacidade máxima. Os lojistas 
esperam que a flexibilização 
aumente as vendas.

No Riopreto Shopping, a 
proprietária da loja de roupas e 
assessórios Santa Fé, Andressa 
Benedeti, afirmou que estava 
de portas fechadas desde o 
início de março, atendendo 

somente pelo delivery. Com a 
flexibilização, a expectativa é 
de que as vendas cresçam em 
100%.

“A gente está super feliz com 
o retorno e estamos tomando 
todas as precauções. Durante 
o período de lockdown nós 
partimos para outros canais 
de comunicação para manter 
as vendas, mas nada substitui 
o presencial e contato com o 
cliente. Fiz uma reserva du-
rante este período, abri mão 
de coisas pessoais, tudo para 
priorizar o meu negócio neste 
cenário de crise”, afirmou An-
dressa.

No Plaza Avenida Shopping, 
o subgerente da Authentic Feet, 

Bruno de Souza Oliveira acredi-
ta que as vendas vão aumentar 
de 40% a 50%. “Nossa loja é 
de tênis e artigos esportivos, 
então o público sente a neces-
sidade de experimentar antes 
de comprar, principalmente as 
pessoas que geralmente ficam 
em um meio termo na nume-
ração de calçados. A gente um 
aumento gradativo nas vendas 
a partir de agora”, comentou.

Segundo balanço da Federa-
ção das Câmaras de Dirigentes 
Lojistas do Estado de São Paulo 
(FCDLESP) as vendas caíram 
em 30% em âmbito estadual 
entre os dias 15/03 e 11/04. “A 
fase emergencial trará impactos 
significativos para o balanço 

trimestral do varejo. A queda 
de 30% no volume de vendas 
é alarmante. Reforçamos que 
é preciso manter a economia 
minimamente ativa, pois sem 
apoio financeiro, os estabele-
cimentos não conseguem se 
manter”, afirmou o presidente 
da FCDLESP, Mauricio Stainoff.

Os shoppings Iguatemi, 
Cidade Norte, Riopreto Sho-
pping, Praça Shopping e Plaza 
Avenida Shopping estão com 
atendimento presencial das 
11h às 19h. Os restaurantes 
e lanchonetes funcionam ape-
nas por delivery e take away. 
No caso do Plaza e Iguatemi, 
os drives também continuam 
funcionando.

Vinicius LIMA 
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PRIMEIRA-DAMA
Michelle Bolsonaro vem hoje a Rio Preto

O Grupo G-Agro de Rio Preto 
iniciou a campanha ‘G-Agro 
Pátria Voluntária’ com o objetivo 
de arrecadar alimentos e doar 
à entidades.

A ação é em parceria com 
o Programa Pátria Voluntária do 
Governo Federal, por isso, a pri-
meira-dama Michelle Bolsonaro 
virá à cidade nesta terça-feira 
para entregar cestas básicas e 
incentivar o cadastro de enti-
dades no Programa Pátria Vo-
luntária. A previsão de chegada 
é para as 15h30. O local será 
divulgado pela manhã.

“A vinda da primeira-dama 
não tem ligação alguma com 

política. Vai ser uma visita 
institucional simbolizada pela 
entrega de alimentos a uma 
entidade e com o objetivo de 
aumentar ainda mais as enti-
dades cadastradas no Progra-
ma”, explica Adriano Caruso, 
presidente do G-Agro.

O grupo já arrecadou quase 
3 mil cestas básicas que serão 
distribuídas entre as entida-
des: Lar Betânia, Associação 
Renascer, Paróquia Imaculada 
Coração de Maria no bairro 
Santa Cruz, Instituto As Valqui-
rias, todas essas de Rio Preto. 
A Paróquia Bom Jesus de Monte 
Aprazível e a Paróquia Santa Lu-
zia de Mirassol, também serão 
beneficiadas.

Andressa ZAFALON 

MOLINAO E MAQUININHA

Novas regras definem 
funcionamento do comércio 

por setor da economia
Seguindo a ‘Fase de Tran-

sição’ imposta pelo Estado, a 
Prefeitura de Rio Preto divulgou 
o decreto que será publicado 
nesta terça-feira (20).

Do dia 18 a 23 de abril 
fica estabelecido que lojas de 
conveniência, postos de com-
bustível e transportes, podem 
funcionar 24h com permissão 
de atendimento ao público.

Os restaurantes, lanchone-
tes, trailers, cantinas, e simi-
lares continuam proibidos de 
atender ao público, sendo libe-
rado retirada no local das 6h às 
20h e, após esse horário, está 
permitido delivery e drive thru.

O comércio em geral, como, 
por exemplo, lojas de vestuá-
rios, acessórios, calçados e uti-
lidades, podem abrir com aten-
dimento presencial das 11h 
às 19h, respeitando o limite 
máximo de 25% da capacidade 
permitida.  As atividades ad-
ministrativas obrigatoriamente 
devem cumprir o teletrabalho.

Qualquer atividade física no 
coletivo continua proibida e as 
aulas do ensino infantil, funda-
mental e médio, podem retor-
nar com atividades presenciais 
para até 35% dos alunos matri-
culados. Para alunos dos cursos 
técnicos e cursos superiores 
relacionados à saúde, as aulas 
presenciais podem acontecer 

para 100% dos matriculados. 
Em contrapartida, os cursos 
técnicos e cursos superiores de 
qualquer outra disciplina que 
não seja da área da saúde, está 
proibida a aula presencial, ou 
seja, obrigatoriamente devem-se 
manter todas as aulas onlines.

A partir do dia 24 de abril, 
até o dia 30, os restaurantes 
e similares, academias, salões 
de beleza e barbearias, poderão 
passar a atender o público, com 
a continuidade do limite máximo 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

FASE DE TRANSIÇÃO

permitido em 25% da capacida-
de do estabelecimento.

As academias poderão fun-
cionar durante 8h no dia, se-
guindo o espaço entre 6h e 
19h. Os restaurantes e similares 
poderão atender ao público com 
consumo no local entre 11h e 
19h. Antes das 11h e depois 
das 19h, fica permitido somente 
delivery e drive thru. Os salões 
de beleza e barbearias deverão 
fazer os atendimentos das 11h 
às 19h.

Comércio reabriu para o público ontem em Rio Preto

Os bares podem funcionar, 
mas somente no formato de 
delivery, entre as 8h e 20h, e os 
hotéis e similares poderão servir 
alimentação em áreas comuns 
entre as 11h e 19h. Antes e de-
pois deste horário, alimentação 
deve ser feita dentro dos quartos.

Vale ressaltar que o toque 
de recolher das 5h às 20h 
continua, da mesma forma que 
vender e transportar bebida 
alcoólica neste horário também 
está proibido.

Arquivo DHOJE

Divulgação

Sem interferência
O vereador Renato Pupo (PSDB), que também é delegado, 

disse que se o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se 
envolveu em ação com o objetivo de proteger madeireiros no 
Amazonas, tem que ser punido. “Se houve, está errado e tinha 
mesmo que ser denunciado”, disse, se referindo ao delegado 
federal Alexandre Saraiva, que denunciou Salles ao STF, MPF e 
PF, por ser leniente na apreensão de 200 mil cúbicos de ma-
deira extraída de forma ilegal na região amazônica. “Nenhum 
delegado deve permitir interferência de quem quer que seja, 
no seu trabalho”, frisou. “Isso está em desconformidade com o 
Estado Democrático de Direito”, acrescentou. Saraiva, que era 
superintendente da PF no Amazonas, logo após a denúncia, foi 
exonerado do cargo. 

Mundial
Como o desmatamento 

está interferindo no clima, 
principalmente no ciclo das 
chuvas provocando período 
de seca prolongado, Renato 
Pupo declarou ainda que “o 
meio ambiente é assunto de 
interesse mundial e deve ser 
tratado com responsabilidade, 
sempre”. O assunto, portanto, 
deveria estar nos debates do 
dia a dia nas três esferas: fe-
deral, estadual e municipal. A 
frase “desmatamento zero já” 
nunca esteve tão atual! 

Tendência
O presidente da Câmara, Pedro Roberto Gomes (Patriota, 

foto), disse que a tendência é assinar o requerimento que pede 
a formação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 
para investigar as empresas que prestam serviços terceirizados 
à Prefeitura. O requerimento foi protocolado, na semana passa-
da, pelo vereador João Paulo Rillo (PSOL). O psolista defende a 
investigação para detectar o motivo que muitas empresas têm 
dado calote nos trabalhadores. A última foi a empresa Prime. “A 
minha tendência é assinar o pedido”, diz o patriota. Para que a 
CPI seja instalada, seis vereadores precisam assinar o requeri-
mento. “Quanto as assinaturas, não tenho como avaliar”, diz.  
Caso João Paulo não consiga as seis assinaturas, o requerimento 
será arquivado.

Congelar
Paulo Pauléra (PP) apre-

sentou requerimento que su-
gere ao Executivo “congelar” o 
concurso público realizado em 
2018, com o objetivo de evitar 
que a validade se expire e 
prejudica os candidatos apro-
vados que ainda aguardam 
a convocação para assumir 
cargos na Secretaria da Edu-
cação. Pauléra lembra que o 
concurso tem validade por 2 
anos e vai vencer em junho. “A 
Constituição permite prorrogar 
por mais 2 anos”, diz.   

Bombardeado
O Instituto Imazon divulgou 

dados ontem que mostram 
desmatamento de 810 quilô-
metros quadrados, em março, 
na Amazonia, 216% a mais se 
comparar com o mesmo perío-
do de 2020. Segundo o Ima-
zon, a ação é de grileiros que 
avançam sobre áreas públicas 
de preservação ambiental e 
de reservas indígenas. Como 
o encontro da cúpula do clina 
começa quinta-feira, nos Esta-
dos Unidos, é mais um motivo 
para o Brasil ser bombardeado. 

Consignado 
Para dar um alívio financei-

ro aos servidores municipais, 
Paulo Pauléra (PP) apresentou 
requerimento sugerindo ao 
Executivo para elevar de 30% 
para 35% o direito de obter 
crédito consignado, de acordo 
com a capacidade de endivi-
damento de cada um. Medida 
Provisória (MP) aprovada pelo 
Congresso permite até 40%. 
O vereador diz que o percen-
tual previsto na MP pode ser 
excessivo. O pedido vale para 
servidor da ativa e inativo.

Descontraído 
Com a abertura do comér-

cio depois do lockdown e da 
fase mais restrita imposta pelo 
Plano São Paulo de combate 
à covid-19, um integrante do 
primeiro escalão do governo 
Edinho Araújo (MDB) diz que o 
prefeito está mais descontra-
ído, sorrindo de orelha a ore-
lha, devido à queda do índice 
de infectados pela doença. 
Fato: nenhum político aprova 
medidas impopulares, mas 
quando a vida está em jogo, 
remédio amargo é a solução.

Tanque furado
Marreca Filho (Patriota-

-MA) divulgou nota que rebate 
a denúncia ‘tanque furado’ 
divulgada no Fantástico, no 
último domingo. Segundo a 
reportagem, Marreca e outros 
parlamentares colocaram mil 
litros de combustível em cada 
abastecimento. “Não há erro 
algum”, diz o parlamentar. E 
acrescentou que o consumo 
é de um mês, consolidado em 
uma única nota. A direção do 
Patriota chancela a declara-
ção do Marreca. A conferir!

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

Tendência

Divulgação

Michelle Bolsonaro vem hoje a Rio Preto

O Grupo G-Agro de Rio Preto 
iniciou a campanha ‘G-Agro 
Pátria Voluntária’ com o objetivo 
de arrecadar alimentos e doar 
à entidades.

A ação é em parceria com 
o Programa Pátria Voluntária do 
Governo Federal, por isso, a pri-
meira-dama Michelle Bolsonaro 
virá à cidade nesta terça-feira 
para entregar cestas básicas e 
incentivar o cadastro de enti-
dades no Programa Pátria Vo-
luntária. A previsão de chegada 
é para as 15h30. O local será 
divulgado pela manhã.

“A vinda da primeira-dama 
não tem ligação alguma com 

Andressa ZAFALON 

Divulgação

Prefeitura renova concessão de áreas de projetos sociais

Na tarde desta segunda-feira 
(19), o Prefeito Edinho Araújo 
assinou dois termos de conces-
são de áreas, um acordo entre 
o Município e duas entidades.

A Associação de Esportes 
Motorizados de Rio Preto, mais 
conhecido como Circuito Molinão 
é uma delas. O local é usado 
para a prática de esportes radi-
cais e fica no Distrito Industrial.

A outra entidade é o Proje-
to Maquininha do Futuro, que 
desenvolve atividades para as 
crianças no período de contra-
turno escolar, com o objetivo de 
educar de forma transformadora, 
com sede nos bairros São Deo-
cleciano o João Paulo II.

“No caso do Circuito Mo-

linão, já estamos terminando a 
limpeza no local e a conclusão 
de instalação de sanitários. Logo 
após a conclusão das obras, a 
Associação fará a manutenção 
no local para receber os motoci-
clistas, assim que a situação da 
pandemia for normalizada”, disse 
Fábio Marcondes, secretário de 
esportes de Rio Preto.

Participaram da assinatura da 
prorrogação de permissão de uso 
de área por mais cinco anos, o 
chefe de Gabinete Zeca Morei-
ra, o secretário de Governo Jair 
Moretti, o secretário de Comuni-
cação Mário Soler, o secretário 
de Esporte Fábio Marcondes, os 
representantes das Associações 
e o vereador Bruno Moura, que 
também é idealizado do Projeto 
Maquininha do Futuro.

Andressa ZAFALON 

LEGISLATIVO
Sessão da Câmara hoje começa às 15h

Nesta terça-feira (20) acon-
tece a 20ª Sessão da Câmara 
de Rio Preto, a partir das 15h, 
ainda sem público por conta da 
pandemia. Na pauta existem 
seis projetos, sendo um do 
Executivo, e mais um projeto de 
resolução.

Entre os projetos, o do vere-
ador Bruno Marinho (Patriota), 
que dispõe sobre as instituições 
que exigem prova de vida. A 
justificativa do vereador é que 
“devido à dificuldade de loco-
moção de diversas pessoas pelo 
estado de saúde, e dos idosos 
acima de 65 anos, visamos a 
proteção à pandemia. Por isso, 

queremos diminuir a exposição 
dessas pessoas e garantir o di-
reito de receber os diversos be-
nefícios que exigem a prova de 
vida, evitando assim, que sejam 
bloqueados em consequência 
do não comparecimento na 
realização da mesma”, explica 
Bruno Marinho.

Outro projeto que entrará 
em votação é da vereadora 
Karina Caroline (Republicanos) 
que visa tornar como atividade 
essencial o funcionamento 
das igrejas e dos templos de 
qualquer culto em período de 
calamidade pública, pandemia 
ou outras situações oficialmente 
reconhecidas de instabilidade 
social. Este projeto também será 

votado em primeira discussão 
e também depende de maioria 
simples.

O vereador Bruno Moura 
(PSDB) terá seu projeto sobre o 
Plano de Prevenção aos Impactos 
do Covid-19 votado em primeira 
discussão neste terça. O projeto, 
segundo a justificativa no docu-
mento, é uma forma de proteger 
a economia local e resguardar 
os serviços não essenciais. “O 
Poder Executivo fica autorizado 
a conceder incentivos fiscais, 
descontos e isenções sobre os 
impostos municipais (IPTU, ITBI 
e ISS), taxas municipais, presta-
ções e mensalidades dos projetos 
habitacionais ou qualquer outro 
valor cobrado pela Administração 

Pública direta ou indireta”, expli-
ca o arigo 2º do projeto.

O projeto, se aprovado, terá 
prazo de duração até que o 
Município entre na Fase Verde 
e poderá beneficiar estabeleci-
mentos comerciais, indústrias, 
profissionais liberais, escritórios e 
prestadores de serviços em geral 
que ficaram parados durante a 
pandemia. 

Por último, um projeto do 
Executivo, em primeira discus-
são, que altera dispositivos na lei 
que institui o Programa Municipal 
de Incentivo às Organizações 
Sociais, com o objetivo de des-
burocratizar o processo e reduzir 
o tempo de tramitação do proce-
dimento administrativo.

Andressa ZAFALON 



A-4 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
20 de abril de 2021 COTIDIANOCOTIDIANO

PF prende principal contrabandista de 
cigarros com R$ 177 mil em dinheiro

A Polícia Federal, com o 
apoio do TOR (Tático Ostensivo 
Rodoviário), prendeu no último 
sábado (17), o principal sus-
peito na Operação Greening, 
deflagrada no dia 7 de abril, 
que investiga crimes de lava-
gem de dinheiro e contrabando 
de cigarros em São José do 
Rio Preto.

O acusado foi preso em 
flagrante na Rodovia SP 310 
transportando grande quanti-
dade de dinheiro. Foram apre-
endidos R$177 mil  e o veículo 
que estava sendo utilizado.

Na deflagração da Opera-
ção Greening, policiais federais 
cumpriram quatro mandados 
de busca e apreensão, todos 
em São José do Rio Preto. Os 
mandados foram expedidos 
pela 6ª Vara da Justiça Federal 
de São Paulo, que também 

decretou a quebra de sigilo 
bancário dos investigados.

Foram apreendidos docu-
mentos, escrituras, registros de 
imóveis e aproximadamente R$ 
30 mil em dinheiro e R$ 15 mil 
em cheque.

O acusado é responsável 
pela prática do crime de con-
trabando de cigarros, já tendo 
sido preso duas vezes por essa 
violação. A PF constatou que, 
com o dinheiro obtido de forma 
ilícita, estão sendo adquiridos 
diversos bens de valor relevan-
te, especialmente imóveis, os 
quais são registrados em nome 
de pessoas interpostas (laran-
jas), a fim de dar aparência de 
legalidade a tal patrimônio, o 
que configura a prática de la-
vagem de dinheiro.

Após ser interrogado pela 
autoridade policial, o preso será 
conduzido à cadeia e ficará à 
disposição da Justiça Federal. 
(Colaborou Assessoria de Co-
municação da PF)

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br
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GCM

Patrulha Maria da 
Penha prende mais um

De acordo com o boletim de 
ocorrências uma dupla de guar-
das civis municipais que fazem 
parte da equipe Patrulha Maria 
da Penha estava realizando 
visitas às vítimas de agressões 
domésticas neste domingo (18) 
quando chegou ao endereço da 
empregada doméstica de 62 
anos, às 14h.

Eles foram recebidos pelo 
filho da vítima, um homem de 
41 anos, que teria uma medi-
da protetiva o proibindo de se 
aproximar de sua mãe.

Questionada sobre a presen-

ça do agressor a senhora disse 
que nem ela e nem seu marido 
permitiram a entrada dele em 
sua casa, porém por terem uma 
idade avançada optaram por 
não o impedir.

Já o homem disse saber 
sobre a medida protetiva, mas 
queria ver seu filho naquela 
data pois era aniversário da 
criança.

O agressor foi levado para 
a Delegacia Policial onde foi 
preso por descumprimento em 
flagrante e encaminhado para a 
DEIC onde permanecerá a dis-
posição da Justiça. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

OLINDA RIBEIRO DA SILVA – Falecida 
aos 88 anos de idade, natural de Ibirá/SP, 
era viúva. Deixou seus fi lhos Pedro Luiz 
(falecido), José Maria, Maria José, Silvia 
Olinda, Selma Aparecida, Milta Pedrinha, 
Nilta Terezinha, Carlos Castilho, Silvio Luiz. 
Seu sepultamento deu-se no dia 17/04/2021 
às 16:30. Saindo seu féretro do velório 
Potirendaba para o cemitério Municipal de 
Potirendaba.

BENETIDO APARECIDO – Falecido aos 
85 anos de idade, natural de Nhandeara/SP, 
era viúvo. Deixou seus fi lhos José Carlos, 
Dionisio, Irineu, Alberto, Celia Regina, Maria 
de Lourdes, Sandra, João Luiz (falecido). 
Seu sepultamento deu-se no dia 17/04/2021 
às 16:30. Saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 

  FALECIMENTOS

São João Batista.

NAIR SOUZA ALVES FIRMO – Falecida 
aos 59 anos de idade, natural de São José 
do Rio Preto/SP, era casada com José Fe-
liciano Firmo. Seu sepultamento deu-se no 
dia 17/04/2021 às 17:30. Saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz..

TELMA MARIA RODRIGUES – Falecida 
aos 48 anos de idade, natural de Monte 
Azul Paulista/SP, era divorciada. Deixou seus 
fi lhos Elissama Cristina, Wesley Henrique. 
Seu sepultamento deu-se no dia 18/04/2021 
às 11:30. Saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

VIOLÊNCIA

Briga de casal acaba 
com garrafada na 
cabeça da mulher

Policiais militares foram 
acionados no último domingo 
(18) às 20h10 devido a uma 
ocorrência de violência domés-
tica na Estância Jockey Club.

Ao chegarem no local os 
policiais foram recebidos pela 
comerciante de 35 anos que 
informou ter desentendido com 
seu companheiro, um comer-
ciante de 30 anos, e que ele 
acabou a golpeando sua cabeça 
com uma garrafa de vidro.

Em seu depoimento o co-
merciante disse que sua com-
panheira teria o agredido pri-
meiro e que bastou um copo 
de cerveja para ela mudar de 
comportamento.

Os envolvidos foram le-
vados para a delegacia onde 
após o registro do boletim de 
ocorrência foram liberados. A 
comerciante disse não querer 
processar seu companheiro. 

(Colaborou – Bruna
 MARQUES)

Da REDAÇÃO
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CASAL 

Mulher ameaça marido com faca e desacata policiais
Com uma faca, uma mu-

lher de 32 anos ameaça o 
marido de morte e desacata 
os policiais militares que são 
acionados para atender a ocor-
rência. O caso ocorreu em uma 
residência localizada no Solo 
Sagrado, no sábado (17), às 
22h50.

De acordo com informações 
do boletim de ocorrência, o 
auxiliar de mecânico de 25 
anos chega em sua residência 
e encontra a sua esposa e a 
sua sogra fazendo ingestão de 
bebida alcoólica e fumando ci-
garro na presença de seu filho. 
Inconformado com a situação 
ele faz queixa e pede para que 
elas fumem fora de casa.

Em ambiente distinto em 

que a criança estava, a mulher 
começou a discutir com o ma-
rido e lhe fez ameaças dizendo 
que iria mandar a família dela 
pegá-lo. A discussão virou 
briga, e a acusada com uma 
faca tenta golpear o marido que 
acabou sofrendo lesões.

O homem acionou a Polícia 
Militar, que compareceu ao 
local, mas como não foi pre-
senciada qualquer agressão, os 
militares orientaram as partes 
para que procurassem a Cen-
tral de Flagrantes para registrar 
ocorrência policial.

Assim que os policiais soli-
citaram o documento de iden-
tidade para a mulher, a mesma 
desferiu um tapa no homem e 
fez ofensas de morte, sendo 
contida pelos policiais.

Em seguida, a mulher pas-

Sue PETEK 

sou a ofender os policiais com 
palavras de baixo calão. Por 
agir agressivamente contra o 
homem, a mulher teve que ser 
contida novamente pelos poli-
ciais. Não satisfeita em agredir 
a vítima, ela passou a investir 

contra os militares.  O homem 
foi socorrido e atendido na UPA 
Norte.

A vítima foi orientada com 
relação ao prazo de até seis 
meses para a representação 
criminal.

Arquivo DHOJE

Mulher ameaça marido com faca e desacata policiais
que a criança estava, a mulher 
começou a discutir com o ma-
rido e lhe fez ameaças dizendo 
que iria mandar a família dela 
pegá-lo. A discussão virou 
briga, e a acusada com uma 
faca tenta golpear o marido que 

O homem acionou a Polícia 
Militar, que compareceu ao 
local, mas como não foi pre-
senciada qualquer agressão, os 
militares orientaram as partes 
para que procurassem a Cen-
tral de Flagrantes para registrar 

Arquivo DHOJE

LOUCURA

Homem sonha com traição, acorda e espanca mulher

Um homem de 32 anos 
agrediu sua companheira de 
29 anos, com quem estava 
junto há um ano e morava na 
mesma casa no bairro Jardim 
Fuscaldo. O caso aconteceu 
na madrugada deste domingo 
(18), por volta das 5h.

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência, a vítima alega 
que estava dormindo, quando 
levantou e foi até a cozinha 
para tomar água. Ao retornar 
se deparou com o companhei-
ro levantando e a acusando de 

traição. A mulher acredita que 
o companheiro teria sonhado 
com a traição.

O homem começou a agre-
dir com socos no rosto e en-
forcou a vítima até desmaiar. 
Após restabelecer consciência 
a vítima foi até a Central de 
Flagrantes de Rio Preto, isso 
por volta das 8h, e foi atendi-
da pelo delegado de plantão 
Adriano Pitoscia. A mulher 
tinha cortes na boca, olhos 
muito machucados, além de 
lesões pelo rosto, ombros, 
costas e orelhas.

“A mulher estava muito 

machucada, com os olhos ex-
tremamente inchados e muito 
abalada emocionalmente. 
Como o agressor não é de Rio 
Preto, primeiramente fomos 
até a rodoviária para ver se 
ele teria comprado passagem 
para fugir para a cidade Natal, 
São Paulo. Diante da negativa, 
recebemos uma ligação daqui 
do Plantão nos informando 
que o agressor teria uma única 
parente aqui na cidade, uma 
prima. Fomos até a residência 
dela, no bairro São Pedro, 
região Norte e chegando lá 
encontramos o agressor que 

foi preso em flagrante, sem 
direito à fiança, e agora ele 
está preso no Deic (Departa-
mento de Investigações sobre 
Narcóticos) e vai ficar à dispo-
sição da justiça, da audiência 
de custódia, onde o Juiz vai 
decidir se reverte a pena ou 
não”, explica o delegado.

A vítima informou a polícia 
que na noite anterior o agres-
sor ingeriu bebida alcoólica e 
também que essa teria sido a 
primeira vez que ele a agrediu. 
A ocorrência já foi encaminha 
à DDm (Delegacia de Defesa 
da Mulher).

Andressa ZAFALON 

EM POUCAS HORAS
Na segunda ocorrência na 

mesma noite, PM detém casal 

Um casal foi levado para a 
delegacia na noite do último 
domingo (18), por volta das 
23h, após a Polícia Militar ser 
acionado pela segunda vez de-
vido a ocorrências de violência.

Na primeira vez, ao che-
garem no local às 20h44 os 
policiais foram recebidos pela 
professora de 33 anos que 
informou que seu companheiro 
teria a empurrado contra uma 
parede após ela comentar que 
iria dormir na casa de uma ami-
ga, enquanto o casal discutia.

Ela acrescentou que o em-
presário de 39 anos teria inge-
rido bebidas alcoólicas e que 
estão casados há aproximada-
mente três anos.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência o 
agressor já não estava no local 
quando os polícias chegaram.

Porém, os mesmo policiais 
foram acionados ao endereço 

novamente às 22h30 onde ao 
chegarem foram recebidos pelo 
empresário que teria quebrado 
a porta do apartamento, pois 
sua companheira estaria o 
impedindo de entrar e retirar 
seus pertences.

Em seu depoimento ele 
disse que durante a discussão 
a professora o teria arranhado 
e na intenção de não agredi-
-la acabou saindo de casa e 
voltando apenas para buscar 
suas coisas mas encontrou a 
residência trancada.

Os envolvidos foram levados 
para a delegacia onde após a 
realização do exame de IML e 
a análise de seus depoimentos 
foram liberados. A professora 
disse não querer entrar com 
um processo contra seu com-
panheiro, porém foi orientada 
a comparecer a DDM (Delega-
cia de Defesa a Mulher) caso 
mude de ideia. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

GCM

Adolescente morre 
após colidir moto em 

poste em Ipiguá
Um jovem de 15 anos fale-

ceu depois de um acidente de 
moto neste domingo (18) às 
16h10 na Rua Gabriel Pavaneti 
em Ipiguá. 

O adolescente dirigia uma 
moto no novo loteamento da ci-
dade quando perdeu o controle 
e colidiu com um poste da rua. 

O corpo de bombeiro foi 
acionado e levou a vítima para o 
hospital local, porém ele faleceu 
antes receber o atendimento 
médico. 

De acordo com o delegado 
Adriano Nasser ainda não foi 
apurado sobre quem entregou 
a moto para o adolescente e a 
propriedade do veículo. 

O jovem será enterrado às 
17h30 desta segunda-feira 
(19) no Cemitério Municipal 
de Ipiguá. 

(Colaborou – Bruna
 MARQUES)

Da REDAÇÃO
Arquivo PESSOAL
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Disfunções 
sexuais parte 2

Ao contrário da imaginação de muitas pessoas, o 
prazer do sexo não está diretamente relacionado à 
coerção sexual, ou seja, ter uma vida sexual ativa e 
intensa não significa que a pessoa seja compulsiva. 
Pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo sexu-
al não conseguem resistir a pensamentos e desejos 
exagerados sobre sexo. Esta é uma doença mental, 
que se caracteriza por comportamentos impulsivos 
e compulsivos envolvendo comportamento sexual, o 
que agrava os fatores que exigem satisfação imedia-
ta do transtorno obsessivo-compulsivo, não importa 
onde, como e com quem você esteja. Na coerção 
sexual, a pessoa apresenta comportamentos e 
fantasias sexuais excessivas, como masturbação 
frequente, uso de conteúdo pornográfico, múltiplos 
e ocasionais parceiros sexuais, comportamento 
sexual desprotegido sem se preocupar com as 
consequências.

Causas da compulsão sexual

O transtorno de compulsão sexual pode estar 
relacionado ao alcoolismo ,  à ansiedade,, depen-
dência química, histórico familiar de transtorno da 
compulsão alimentar periódica, experiência de abu-
so sexual infantil e problemas pessoais e familiares.

Esses fatores podem causar distúrbios psicológi-
cos, alterar alguns neurotransmissores cerebrais e 
ter um impacto no desenvolvimento do transtorno 
obsessivo-compulsivo sexual. Vale ressaltar que a 
maioria dos casos compulsivos (95%) são homens.

Tratamento do transtorno 
obsessivo-compulsivo sexual

O tratamento mais adequado para esse tipo de 
transtorno obsessivo-compulsivo é a psicoterapia, 
que é um processo de tratamento desenvolvido para 
identificar os gatilhos de ansiedade e controlar o 
comportamento impulsivo ou compulsivo. Por meio 
do tratamento, é possível tratar as causas psico-
lógicas do transtorno obsessivo-compulsivo, que 
requer intervenção profissional, pois é difícil para o 
forçado se livrar do problema sozinho.

A proibição da masturbação, a proibição da 
pornografia e o jejum não podem impedir o com-
portamento compulsivo e, portanto, não podem 
resolver o comportamento compulsivo. Como o 
transtorno obsessivo-compulsivo é causado pela 
ansiedade, essas restrições podem deixar a pessoa 
mais ansiosa, aumentando muito suas chances de 
desenvolver outras formas de transtorno obsessivo-
-compulsivo, porque essa tendência é que ela sinta 
a necessidade de direcionar sua energia e desejar 
comida, jogos ou compras, por exemplo.

E se não tratar o transtorno 
compulsivo sexual

Como o sexo está associado ao prazer, o transtor-
no obsessivo-compulsivo sexual nem sempre busca 
tratamento. Normalmente, quando são jovens, a 
percepção de si mesmos é que são hipersexuais 
ou gostam muito de sexo. Eles não perceberam 
que os hábitos relacionados ao sexo já tinham ca-
racterísticas patológicas, então não se importaram. 
Afinal, o que é preocupante é que, se não tratada 
adequadamente, a compulsão sexual pode ter um 
impacto muito negativo. As perdas incluem vida 
social, relacionamentos superficiais, riscos à saúde 
e questões familiares, profissionais, financeiras e 
jurídicas.

Se você esta deixando de fazer coisa habituais 
por conta do sexo , fique atento!

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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EM 3 DIAS

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto atualizou o balan-
ço de casos de Covid-19 no 
município nesta segunda-feira 
(19). Um dos dados que cha-
mou a atenção foi o aumento 
expressivo no número de cura-
dos. No boletim de sexta-feira 
(16), a cidade contabilizava 
54.081 recuperados e nesta 
segunda já totaliza 57.026, um 
aumento de 2.945 curados no 
período. Vale ressaltar que a 
confirmação dos recuperados 
é referente a data em que eles 
foram inseridos no sistema e 
não necessariamente na data 
em que receberam alta. O 
número de curados representa 
88,3% dos casos.

Foram também  confir-
mados 74 novos casos de 
Covid-19, identificados entre 
os dias 13/04 e 19/04, sendo 
48 diagnosticado por exame 
PCR, 16 por TR sorológico e 10 
por TR antígeno. No total, são 
64.531 casos confirmados, 

Saúde inclui no relatório 
mais 2,9 mil curados

com 4.167 em profissionais 
da saúde.

Ainda foram registrados 
mais nove óbitos pela doença 
na cidade, com cinco ocorren-
do no domingo (18) e quatro 
nesta segunda-feira. Desde o 
início da pandemia já são 1.795 
mortes, com a taxa de letali-
dade em 2,7%. Considerando 
apenas os dados de 2021 são 
29.768 casos e 873 óbitos. O 
coeficiente de incidência é de 
13.880 casos a cada 100 mil 
habitantes.

Atualmente, o município 
conta com 800 pacientes in-
ternados com síndrome res-
piratória aguda grave (SRAG), 
com 407 na UTI e 393 na 
enfermaria, sendo que 431 são 
residentes de Rio Preto e 369 
são de outras cidades da região. 
Dentre os casos já confirmados 
com Covid-19, são 636 interna-
ções, com 368 na UTI e 268 na 
enfermaria. A taxa de ocupação 
de leitos de UTI na região é de 
87,6%, sendo o menor índice 
registrado desde o início do mês 
de abril.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Paciente recuperado, reencontrando a família 

INFLUENZA

Olímpia vacina mais de mil em 
uma semana contra a gripe

A secretaria de Saúde de 
Olímpia, por meio do setor 
de Vigilância Epidemiológica, 
divulgou nesta segunda-feira 
(19), o primeiro balanço do 
número de doses aplicadas 
na Campanha de Vacinação 
contra a Gripe. Os números 
da primeira semana de cam-
panha, que estão disponíveis 
no sistema do Ministério da 
Saúde, apontam que foram 
aplicadas 1.066 doses à po-
pulação prioritária, o que repre-
senta 4,65% do público com 

22.876 pessoas que poderão 
receber a dose.

De acordo com os dados, 
do total aplicado, o grupo com 
maior adesão é o de profissio-
nais da saúde, em que foram 
imunizados 542 dos 1.486 
profissionais do município, 
correspondendo a 36,47%. Na 
sequência, vêm as puérperas 
(mulheres no pós-parto), que 
das 85 pessoas do grupo, 12 
receberam a dose (14,11%).

Já a vacinação das crianças 
entre 6 meses a menores de 
6 anos representa 12,06% de 
cobertura vacinal, tendo sido 

imunizadas 457 das 3.787 in-
tegrantes do público. O balanço 
demonstra ainda que as ges-
tantes são a de menor adesão, 
tendo sido vacinadas somente 
55 das 518 do município, o 
que corresponde a 10,61% do 
público.

Vale ressaltar que esta pri-
meira etapa da Campanha 
Nacional começou no dia 12 
de abril e segue até o dia 10 
de maio. A vacinação está dis-
ponível, de segunda a sexta, 
das 8h às 16h, em todas as 
Unidades Básicas de Saúde 
do município, com exceção do 

Centro de Referência do Idoso. 
Para receber a dose, o morador 
deve apresentar a carteirinha de 
vacinação e documento com 
foto. A meta é imunizar 90% 
dos grupos prioritários.

A vacina influenza trivalente 
é composta de cepas virais 
inativadas que tendem a não 
provocar sintomas gripais e 
protegem o organismo contra 
os três principais vírus da gripe. 
Em caso de dúvidas, o morador 
integrante do público-alvo pode 
entrar contato com a secretaria 
de Saúde pelo telefone (17) 
3279-1400.

Vinicius LIMA 

OLÍMPIA
Vacinação Solidária arrecada uma tonelada de alimento

Na última sexta-feira, dia 
16 de abril, a Prefeitura da 
Estância Turística de Olímpia 
entregou para cinco entidades 
assistenciais quase 1 tonelada 
de alimentos, que foi arreca-
dada durante a campanha de 
imunização contra a Covid-19. 
A ação está sendo coordenada 
pelas secretarias de Assistên-
cia Social e Saúde, além do 
Fundo Social de Solidariedade.

As entidades participantes 
da primeira distribuição fo-
ram: Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida, Comunidade Te-
rapêutica Renascer, Cruzada 
Assistencial Espírita Cristã, 
Sociedade Cristão de Cultura 
Espírita - O Semeador e Asso-
ciação São Vicente de Paula 
(Vicentinos). A entrega contou 
com a presença do prefeito 
Fernando Cunha, do secretário 
de Assistência Social, Dr. João 

Magalhães, e dos representan-
tes das entidades.

 O intuito da Vacinação 
Solidária é aproveitar o des-
locamento das pessoas que 
vão se vacinar com segurança, 
seja em veículos ou presen-
cialmente, para promover a 
ação solidária de doação, que 

“Agradeço a todos vocês olim-
pienses que generosamente 
colaboraram e vem colaborando 
nos postos de vacinação, levan-
do vosso quilo de alimento. Para 
nossa alegria, muitos alimentos 
estão sendo arrecadados nesta 
campanha e nós da paróquia, 
agradecemos a cada um de 
vocês pelas doações”.

É importante que sejam do-
ados alimentos não perecíveis, 
dentro do prazo de validade, 
para garantir o período de entre-
ga aos moradores para bom uso 
dos produtos. Alimentos como 
arroz, feijão, óleo, macarrão, 
farinha, leite em pó, café, entre 
outros, são os mais essenciais.

A campanha de arrecadação 
continua em todos os postos de 
vacinação. Vale ressaltar que a 
doação é voluntária, ou seja, 
é apenas uma sugestão para 
quem irá ser imunizado e qui-
ser contribuir. Quem não puder 
doar, não terá nenhum prejuízo 
quanto à vacinação.

Da REDAÇÃO

visa contribuir ainda mais com 
as famílias em maior situação 
de vulnerabilidade da cidade, 
ampliando o auxílio já prestado 
pela rede de proteção social do 
município.

Na ocasião, Frei Anízio, da 
Paróquia Nossa Senhora Apare-
cida, agradeceu pelas doações. 
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PRÊMIO Deputado indica HCM para 
Hospital Amigo da Mulher

O Hospital Criança e Ma-
ternidade (HCM) foi a enti-
dade indicada pelo deputa-
do federal, Geninho Zuliani 
(DEM), para receber o prêmio 
‘Dr. Pinotti – Hospital Amigo 
da Mulher’. A premiação é 
concedida pela Câmara dos 
Deputados a entidades go-
vernamentais e não governa-
mentais e cada deputado ou 
senador pode indicar apenas 
uma.

O prêmio é um reconhe-
cimento pelos trabalhos ou 
ações qie merecem especial 
destaque pela promoção do 
acesso e pela qualificação 

dos serviços de Saúde da 
Mulher.

A solenidade de premia-
ção vai acontecer na semana 
do dia 28 de maio, em alusão 
à data em que se comemora 
o Dia Mundial de Combate à 
Mortalidade Materna.

“O HCM é uma instituição 
dedicada a mães e crianças, 
priorizando o atendimento a 
gestantes de alto risco, re-
cém-nascidos prematuros e 
tem alto nível de excelência, 
atendimento reconhecido 
inclusive pelo SUS como 
referência não só local, mas 
para todo o Estado de São 
Paulo”, justifica o deputado 
Geninho Zuliani.

Da REDAÇÃO
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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.

RENAN LUIZ CARVALHO e JENNYFER BANDEIRA RUBEN. Ele, brasileiro, natural de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos seis (06) de fevereiro de um mil novecentos e noventa e sete 
(1997), com vinte  e quatro (24) anos de idade, Encarregado de Departamento Pessoal, solteiro, filho de VONEI 
CARVALHO e de dona ADRIANA CRISTINA RODRIGUES CARVALHO. Ela, brasileira, natural de São 
Paulo, Estado de São Paulo, nascida aos  doze (12) de abril de um mil novecentos e noventa e oito (1998), com 
vinte  e três (23) anos de idade, Secretária, solteira, filha de MARCELO RUBEN e de dona MARIA DO 
SOCORRO FRANÇA BANDEIRA.

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, dezessete (17) 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 

Editais de
PROCLAMAS

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

1. EDER DE JESUS FERREIRA DOS SANTOS e 
LILIAN MACEDO FERREIRA, sendo ELE residente no 2º 
subdistrito desta cidade, fi lho de GERALDO COSTA FER-
REIRA e de LICIA SOUZA DE JESUS e ELA fi lha de MARIO 
FERREIRA LEITE e de MARIA REGINA MACEDO FERREI-
RA;

2. GUIMY LEGER e ANA PAULA RIBEIRO DE SOU-
ZA, sendo ELE fi lho de THEODORE LEGER e de SINFANIE 
JEAN e ELA fi lha de LUIZ ROBERTO DE SOUZA e de APA-
RECIDA RIBEIRO DE SOUZA;

3. GUILHERME DELBEM BELLON e KARLA TO-
MÁZ FARIA, sendo ELE fi lho de ALAÉRCIO BELLON e de 
MÍRIAM MARIA DELBEM BELLON e ELA fi lha de CARLOS 
ALBERTO FARIA e de MARILENE TOMÁZ FARIA;

4. FELIPE JORGE PERES DA SILVA e AMANDA 
KETLEN DE ALMEIDA, sendo ELE fi lho de VALDIONICE 
JORGE DA SILVA FILHO e de JOELMA EVA ROSSI PERES 
SILVA e ELA fi lha de CLÁUDIO DE ALMEIDA e de VANESSA 
CARLA POLTRONIERI DE ALMEIDA;

5.          MARCUS ALEXANDRE GELIO e DANIELA FA-
RIAS DE NÓBREGA, sendo ELE fi lho de JAIME GELIO e de 
JUDIT MILANI GELIO e ELA fi lha de TRAJANO PIRES DA 
NÓBREGA NETO e de MARION FARIAS DA NÓBREGA.
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 17/04/2021.

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. MATEUS ITAVO e JÚLIA CRISTINA FERRARA 
CARDOSO, sendo ELE fi lho de MILTON ITAVO NETO e de 
CLAUDETE FERREIRA DE ALMEIDA e ELA fi lha de MÁR-
CIO VITAL CARDOSO e de PATRICIA ELAINE FERRARA 
CARDOSO.
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 19/04/2021.

EDITAL HOJE

Educação convoca novo 
grupo de professores

A Secretaria Municipal de 
Educação de Rio Preto estão 
convocando um novo grupo 
de profissionais  aprovados 
no concurso público do edital 
01/2018 para o preenchimen-
to de vagas de diretores de Es-
cola, Coordenador Pedagógico 
e Professores PEB-I.

Os convocados tem o prazo 

de 30 dias a contar a publi-
cação do edital que acontece 
nesta terça-feira (20) no Diário 
Oficial (Jornal DHOJE) para 
apresentarem toda a docu-
mentação exigida na Coorde-
nadoria de Pessoal que fica no 
3º andar do Paço Municipal na 
Avenida Alberto Andaló, 3030.

Acompanhe abaixou o edi-
tal na integra com o nome 
dos convocados no portal do 
DHoje.

Sérgio SAMPAIO 

Arquivo DHOJE

A-4

Manutenção do Semae deixa 
12 bairros sem água amanhã

O Semae informou nesta 
segunda-feira (19) que todos 
os equipamentos de trata-
mento e bombeamento da 
Estação de Tratamento de 
Água – ETA Palácio das Águas 
permanecerão parados no dia 
21, quarta-feira. A interrupção 
do abastecimento inicia às 6 
horas e a retomada se dará 
após as 20 horas. O Semae 
solicita que a população abas-
tecida pela ETA se programe e 
economize o uso da água.

Ao todo, 12 bairros de Rio 
Preto serão afetados pela pa-
ralisação no abastecimento: 
Boa Vista; Alto Rio Preto; Ura-

no; Maceno; Diniz; Alto Alegre; 
Mansur Daud; São Judas; Re-
dentora/Centro; Cidade Jardim; 
São Marcos e Higienópolis.

Segundo o comunicado 
do Semae, será realizada a 
manutenção preventiva na in-
fraestrutura elétrica da estação 
neste feriado de Tiradentes. O 
objetivo é promover a melhoria 
das condições operacionais 
do sistema de bombeamento 
e evitar possíveis paradas não 
programadas dos equipamentos 
de abastecimento como moto-
res e bombas. Para que o pro-
cedimento seja realizado con-
forme as normas de segurança 
do trabalho, será necessário 
interromper o fornecimento de 
energia da estação.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br
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VEJA ONDE

Manutenção do Semae deixa  12 bairros sem água amanhã

22 UNIDADES

Edital para concessão do 
aeroporto é publicado

O Governo lançou o edital 
de concorrência internacio-
nal para leilão da concessão 
dos 22 aeroportos regionais, 
atualmente administrados 
pelo Estado São Paulo, com 
previsão de mais de R$ 447 
milhões de investimento por 
parte da iniciativa privada.

Os aeroportos estão dividi-
dos em dois blocos – Noroeste 
e Sudeste – e a concessão 
terá prazo de 30 anos. A 
documentação completa da 
concessão está disponível no 
site da ARTESP e o edital está 
publicado no Diário Oficial do 
Estado. Os 22 aeroportos re-
gionais dos blocos Sudeste e 
Noroeste do Estado devem ser 
administrados pela iniciativa 
privada a partir de 2022.

“A aviação regional é gran-
de indutora de desenvolvimen-
to econômico. Com os inves-
timentos da iniciativa privada, 
com aeroportos oferecendo 
melhores serviços, induzimos 
novos negócios em logística 
com centros de distribuição, 
rede hoteleira e outros ativos 
imobiliários que se incorporam 
à economia da região”, afirma 
o Vice-governador Rodrigo 
Garcia.

O lote noroeste é composto 

por 11 unidades, encabeçada 
por São José do Rio Preto, 
além dos aeroportos comer-
ciais de Presidente Prudente, 
Araçatuba e Barretos, bem 
como dos aeródromos de 
Assis, Dracena, Votuporanga, 
Penápolis, Tupã, Andradina, 
Presidente Epitácio.

No total, estão previstos R$ 
181,2 milhões de investimen-
tos ao longo do contrato de 
concessão, sendo os valores 
distribuídos para ampliação 
de capacidade, melhoria da 
operação e adequação à re-
gulação. Estão previstos para 
os primeiros quatro anos de 
operação investimentos de R$ 
62,3 milhões.

Os 22 aeroportos – seis 
deles já contam com ser-
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viços de aviação comercial 
regular e 13 com potencial 
de se desenvolver como no-
vas rotas regulares durante a 
concessão – estão divididos 
em dois lotes, submetidos ao 
processo de licitação interna-
cional. Juntos, os dois grupos 
movimentam atualmente 2,4 
milhões de passageiros por 
ano, considerando embarques 
e desembarques. Estimativas 
técnicas apontam crescimento 
significativo dessa movimenta-
ção, considerando a realização 
de investimentos e o fomento 
à aviação regional, com mais 
de 8 milhões de passageiros 
por ano ao longo dos 30 anos 
de contrato de concessão.

Para a formatação da mo-
delagem do projeto, o Governo 

Divulgação

do Estado também levou em 
consideração as 252 contri-
buições recebidas de autori-
dades públicas, empresas e 
investidores, representantes 
da sociedade civil e asso-
ciações de classe durante o 
período de consulta pública, 
aberta entre 20 de abril a 26 
de maio de 2020. Com caráter 
de concorrência internacional 
e prazo de operação de 30 
anos, o contrato prevê modelo 
de remuneração tarifária e não 
tarifária, por meio da explo-
ração de receitas acessórias, 
como aluguéis de hangares ou 
atividades comerciais, no ter-
minal, restaurantes e estacio-
namento, ou pela realização de 
investimentos para exploração 
de imobiliária, com grande po-
tencial para o desenvolvimento 
de novas atividades e negócios 
em torno dos aeroportos.

Serão vencedores de cada 
um dos lotes os concorrentes 
que apresentarem a maior 
oferta de outorga fixa. O con-
cessionário vencedor deve fa-
zer investimentos obrigatórios 
nos aeroportos já na primeira 
fase da concessão, nos primei-
ros quatro anos. Os demais in-
vestimentos na modernização 
e ampliação da infraestrutura 
estão previstos ao longo do 
período contratual.

A PARTIR DE HOJE
Sem vacina para 

profissionais, Sindicato dos 
Motoristas ameaça greve
O Sindicato dos Motoristas 

de Rio Preto fez um protesto 
na manhã desta segunda-feira 
(19) reivindicando que os mo-
toristas do transporte público 
sejam vacinados o quanto 
antes.

“Se até o final desta se-
gunda-feira (19) as autorida-
des não se pronunciarem, não 
se manifestarem em favor da 
nossa causa haverá uma pa-
rada no Estado de São Paulo. 
Esse final de semana o secre-
tário estadual deu uma entre-
vista que vão ser vacinados 
metroviários (condutores dos 
metrôs), mas dos motoristas 
de transporte público nada foi 
falado. Então nós queremos 
que o secretário da saúde de 
Rio Preto, juntamente com o 
prefeito, atenda o nosso pedi-
do”, explica Daniel Rodrigues, 
Presidente do Sindicato dos 
Motoristas.

O Sindicato, de acordo 

com o presidente, não está 
reivindicando para que a vaci-
na aconteça amanhã ou esta 
semana, mas, pelo menos, 
que o Poder Público manifeste 
a antecipação destas vacinas. 
“Tendo essa programação, 
os trabalhadores vão traba-
lhar com um pouco mais de 
tranquilidade, sabendo que 
naquela data vão ser vacina-
dos. Esse é o nosso pedido. Se 
não houver esta manifestação, 
vamos fazer uma greve sani-
tária amanhã (terça-feira)”, 
comenta Daniel.

Na noite desta segunda-fei-
ra (19) o presidente da Fede-
ração Estadual dos Motoristas, 
Valdir de Souza Pestana, vai 
se reunir com o Governador 
João Doria, com o objetivo de 
conseguir a demanda. “Caso 
a reunião não surta o efeito 
desejado, o plano da greve 
sanitária se mantém para esta 
terça-feira (20) de manhã, 
valendo para todo o estado de 
SP”, conclui Daniel.

Andressa ZAFALON

Sindicato promoveu protesto ontem e ameaça greve
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL 

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Processo Administrativo 025/2021- Dispensa de Licitação 
007/2021
RATIFICO a dispensa de licitação referente a locação de 
um imóvel localizado à Rua José Marques de Mendonça 
nº 2141, Água Limpa II, na cidade de Bady Bassitt/SP, pelo 
prazo de 12 meses, a partir de 15 de abril de 2021, de pro-
priedade do Sr. ANTONIO CARBONI, para sediar o Ambu-
latório de Especialidades da UBS Alcimino Assis Lourenço, 
pelo valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) 
mensais, nos termos do inciso X, do artigo 24, da Lei Federal 
n.º 8.666/93. Bady Bassitt – SP, 15 de abril de 2021. LUIZ 
ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam convocados os candidatos abaixo relacionados, aprovados em 
Cadastro Emergencial 02/2021 para comparecerem no dia 23 de 
Abril de 2021, às 08:00 horas  na EMEF “Profª. Lucia Novais 
Brandão”, localizada na Rua Felício Bottino, 529 - Centro em 
Cedral/SP, a fim de manifestar interesse no preenchimento de 01 
(uma) vaga de Professor de Educação Básica II – História, por prazo 
determinado, sob o regime da C.L.T. No ato da manifestação o 
candidato deverá entregar documento legal que o habilite para o 
desenvolvimento da referida função, bem como preencher de 
próprio punho requerimento de acúmulo de emprego, nos termos 
dos incisos XVI e XVII, do art. 37 da Constituição Federal. O não 
comparecimento implica na desistência do mesmo. 

Classificação Nome RG Total 
001 Ítalo Rodrigues 

Bortoloto 
53.750.842-

9 
55,000 

002 Rosana Aparecida 
Benedetti 

29.246.599-
3 

35,892 

 

Nesta oportunidade o candidato deverá comparecer munido das 
cópias dos seguintes documentos: 

 Cédula de Identidade- RG; 

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

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

 Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 Certidão de Nascimentos dos filhos; 

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

 Cópia do PIS/PASEP; 

 Certidão de Distribuições Criminais; 

 Comprovante de residência; 

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

 Uma foto ¾; 

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

Prefeitura Municipal de Cedral, 20 de Abril de 2021. 91° Ano de 
Emancipação Político-Administrativa. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 

Lei n.º 2.585, de 19 de abril de 2021.

“Autoriza o Executivo Municipal a formalizar parceria com 
Instituições de Ensino Público e ou Privado, e dá outras 
providências”. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do 
Município de Cedral, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, FAZ SABER, que a Câmara Municipal 
aprovou e ele sancionou e promulgou a seguinte Lei:  
Art. 1.º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
assinar parceria com Instituições de Ensino Público e ou 
Privado, objetivando formalizar as condições básicas para 
a realização de pesquisas e desenvolvimento de atividades 
de estágio. 
Art. 2.º - Os encargos que a Prefeitura Municipal vier a 
assumir na referida parceria correrão por conta de verbas 
próprias constantes no orçamento vigente, suplementadas 
de necessário. 
Art. 3.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 19 de abril de 2021; 91.º 
Ano de Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 
Registrada em livro próprio e Publicada por afi xação na 
mesma data e local de costume.
Rosália Matilde Bortoluzzo
Secretária

Lei n.º 2.586, de 19 de abril de 2021.
“Dispõe sobre a alteração do artigo 2.º da Lei Municipal n.º 
2.583, de 09 de abril de 2021”. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Muni-
cípio de Cedral, Estado de São Paulo, usando das atribui-
ções que me confere a da Lei Orgânica Municipal, FAÇO 
SABER que a Câmara Municipal de Cedral aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei,

Art. 1.º - O Art. 2.º da Lei Municipal n.º 2.583, de 09 de abril 
de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 2.º - O Conselho a que se refere o art. 1.º é constituído 
por 13 (treze) membros titulares, acompanhados de seus 
respectivos suplentes, conforme representação e indicação 
a seguir discriminadas: 
a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo municipal, 
dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de 
Educação ou órgão educacional equivalente;
b) 1 (um) representante dos professores da educação bási-
ca pública; 
c) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas 
públicas; 
d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrati-
vos das escolas básicas públicas; 
e) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação 
básica pública; 
f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação 
básica pública, dos quais 1 (um) indicado pela entidade de 
estudantes secundaristas. 
g) 1 (um) representante do respectivo Conselho Municipal 
de Educação (CME); 
h) 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere 
a Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, indicado por seus 

pares; 
i) 2 (dois) representantes de organizações da sociedade 
civil.”
 Art. 2.º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.
 Prefeitura Municipal de Cedral, 19 de abril de 2021; 
91.º ano de Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e Publicada por afi xação na mes-
ma data e local de costume.
Rosália Matilde Bortoluzzo
Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 007/2021
FICA NOTIFICADA A SRª GENY CAMPANHA PECORARI, 
PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA 
OLAVO BILAC, 161, CENTRO, CEDRAL (SP), A PROCE-
DER COM A LIMPEZA DO MESMO NO PRAZO DE 07 
(SETE) DIAS A CONTAR DA DATA DESTA PUBLICAÇÃO.
CEDRAL, 20 DE ABRIL DE 2021.
KAUE FARAGUTI MUCIO – AGENTE FISCAL

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 16/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 31/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 10/2021
OBJETO: Seleção de Órgão de Imprensa Regional, de gran-
de circulação, Jornal de periodicidade de no mínimo terça-fei-
ra a domingo, para divulgação de editais, resumo, resultado, 
extratos e erratas de licitação.
Data da realização da Sessão Pública: 05/05/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 19 de abril de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro 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 Santo Antonio, nº 231, Centro, 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.

WESLEY CECILIO NETO DOS SANTOS e ALINE DE AGOSTINO. Ele, brasileiro, natural de 
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos cinco (05) de agosto de um mil novecentos e noventa 
e dois (1992), com vinte  e oito (28) anos de idade, assistente de engenharia, solteiro, filho de ADENIR FELIX 
DOS SANTOS e de dona JANETE VALDECI NETO DOS SANTOS. Ela, brasileira, natural de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  quatorze (14) de março de um mil novecentos e noventa e seis 
(1996), com vinte  e cinco (25) anos de idade, auxiliar de escritório, solteira, filha de JAIR DE AGOSTINO e 
de dona SUZETE APARECIDA INNOCENCIO DE AGOSTINO.

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, dezessete (17) 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.

ADJUNIOR FRANCISCO DA SILVA e GESSICA DOURADO BATISTA. Ele, brasileiro, natural de 
Itapagipe, Estado de Minas Gerais, nascido aos três (03) de agosto de um mil novecentos e setenta e um (1971), 
com quarenta  e nove (49) anos de idade, entregador, divorciado, filho de LUIZ FRANCISCO DA SILVA e de 
dona ALTAMIRA MARQUES DA SILVA. Ela, brasileira, natural de Posse, Estado de Goiás, nascida aos  dez 
(10) de março de um mil novecentos e noventa e dois (1992), com vinte  e nove (29) anos de idade, agente de 
bagagem, solteira, filha de JOVELINO JOSÉ BATISTA e de dona EDILEUSA ROSA DOURADO BATISTA.

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, dezenove (19) de abril de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

Editais de
PROCLAMAS
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bobtoledo@gmail.com

São José do Rio Preto, terça-feira 

Roberto
 Toledo

FAÇÃ O TEU MELHOR NA CONDIÇÃO QUE VOCÊ TEM, ENQUANTO 
VOCÊ NÃO TEM CONDIÇÕES MELHORES, PRA FAZER MELHOR AINDA. 

Sorria, beba muita água e seja feliz!AS CUNHADAS Binha e 
Lena Casseb foram as ani-
versariantes do último fi nal de 
semana.  

 REGINA LUCATO, empresá-
ria, mais a fi lha Carol Lucato e 
o marido Alan Ricardo Marques 
passaram o fi nal de semana 
em Santa Eliza Eco Resort, 
em Ribeirão Bonito, próximo 
de Ribeirão Preto, onde tem 
familiares que ajudaram na 
fundação da antiga cidade.  

PARA COMEMORAR o Dia 
do Churrasco, no próximo sá-
bado, dia 24, a dupla sertaneja 
rio-pretense Zé Neto & Cristia-
no realiza uma super LIVE, e a 
festa fi ca por conta da Brahma. 
O evento será a partir das 16 
horas no Youtube da famosa 
dupla.  

MICHELLE BOLSONARO, 
a primeira dama do Brasil, vai 
aterrissar nesta terça-feira em 
Rio Preto. Depois, ela, participa 
com agropecuaristas de entre-
ga de cestas básicas.

ENTIDADES beneficentes 
pelo projeto do Grupo G Agro, 
estão:  Lar Betânia, Associação 
Renascer, Paróquia Imaculada 
Coração de Maria (Santa Cruz), 
em Rio Preto.  Paróquia Bom 
Jesus (Monte Aprazível), Pa-
róquia Santa Luzia (Mirassol), 
Instituto As Valquirias (Rio 
Preto), entre outras.

RIO PRETO é a terceira cida-
de melhor cidade do Brasil em 
qualidade de vida entre os 100 
maiores municípios brasileiros 
de acordo com a pesquisa 
Desafi os da GestãoMunicipal 
2021, anunciada no último sá-
bado, pela empresa Macroplan 
em uma videoconferência que 
contou com as participações  
do vice-governador Rodrigo 
Garcia, do secretário de De-
senvolvimento Regional, Marco 
Vinholi e do prefeito Edinho 
Araújo.

O SEBRAE em parceria com 
a TD, promove a Semana de 
Transformação Digital para 
Micro e Pequenas Empresas. 
O evento, online é gratuito, será 
realizado entre os dias 26 e 30 
de abril, reunindo uma série 
de conteúdos exclusivos sobre 
transformação digital, com 
grandes referências e especia-
listas em gestão. Interessados 
podem se inscrever pelo site: 
www. Semanatd.com

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp
Tel. (17) 3233-4888

DiáriodoBob
Ta chegando a hora. CPI da Pandemia deve ser instalada 

após o feriado de Tiradentes. A aposta é de que Renan Ca-
lheiros será o relator; Omar Aziz ficará com a presidência da 
Comissão e Randolfe Rodrigues com a vice. Disparada. Pra 
quem não se lembra, a canção escrita por Geraldo Vandré foi 
vencedora da época dos festivais de música popular brasileira 
em 1966, portando ha 55 anos atrás. Nada a ver com o vereador 
e ex-deputado João Paulo Rillo, que hoje tem apenas 44 anos. 
Mas, sempre que pode, na Câmara Municipal, combativo como 
é, o bom garoto que tem pra quem puxar, dispara a metralhadora 
que seu pai Marco (fora do jogo por enquanto) sempre soube 
manipular com maestria contra o executivo metendo os pés com 
as mãos. O antagonista. Disposto a assumir o antagonismo 
do cenário político local, João, para tudo tem um senão ou um 
porquê carregado de crítica desnecessariamente furiosa. Fez-
-porque-fez, o socialista com liberdade, acaba de levar uma 
representação por desrespeitar os colegas em plenário e agora 
está pendurado no Conselho de Ética, correndo o risco de ser 
cassado e perder o seu cinturão. Será que tem alguém que acre-
dita nisso? Grito de alerta: nosso Brasil varonil já se aproxima 
da marca de 35 milhões de doses e a expectativa é que abril 
termine com algo entre 45 e 50 milhões de vacinas aplicadas. 
Tudo tem um preço. Depois de termos sido obrigados a ficarmos 
confinados em casa por quinze dias, ficou demonstrado que a 
medida foi eficiente e o resultado positivo: deu uma arrefecida 
na pressão por vagas hospitalares e de UTI e diminuiu o índice 
de retransmissão do vírus. Desde ontem, o comércio voltou a 
abrir suas portas, mas o entra e sai pra comprar vai demorar. 
A sorte, pra amenizar, é que vem aí o Dia das Mães, o fim de 
semana que só perde em vendas para a semana do Natal. E, 
se, os filhos resolverem esquecer o passado e partirem para as 
compras, no final de maio nós poderemos ter não apenas uma 
nova onde de Covid, mas um verdadeiro tsunami. Dengo não é 
Dengue. Alguém precisa avisar o presidente que a tragédia da 
dengue continua devastadora, como todo ano, mas que o estrago 
que a covid tem causado é maior ainda. Por outro lado, para 
covid ainda há meios para mitigar o problema,  o que não tem 
sido mais efetivamente possível por falta de apoio do próprio 
chefe da nação. COMPRA-SE. O Grupo Objetivo, de João Carlos 
Di Gênio, é o novo alvo da Eleva, a empresa de educação de 
Jorge Paulo Lemann. Ponto e basta!

Sarau 1
A equipe do Sarau Marginal anunciou nesta semana a 
grade completa de programação da 13ª e 14ª edições 
do Sarau Marginal, que acontecem no formato online 
de 22 a 25 de abril. Sendo 22 e 23, a partir das 19h, 
as apresentações e performances do evento e nos dias 
24 e 25 para as Atividades Formativas.

Fazendo escola
A jornalista Renata Afonso é a 
nova CEO da CNN Brasil. Nome 
pouco conhecido no mercado 
nacional, estava como CEO 
da TV TEM, afiliada da Globo 
em Sorocaba, interior de São 
Paulo. Fundada pelo empresário 
J. Hawilla, a emissora está 
presente em 318 municípios 
do estado. Sua primeira missão 
será convencer o espectador 
que a CNN Brasil não tem 
planos de participar da mídia 
do governo.

Bodas de Coral
Denise Marques Alves e o 
requisitado músico e cantor 
Bozó estão comemorando 35 
anos de casados, cada vez mais 
juntinhos e apaixonados, ao lado 
dos familiares e amigos, nesta 
semana. Eternos namorados. 
Parabéns!

henriforne@gmail.com

Avisa lá
Alguém precisa avisar o presidente que a tragédia da dengue 
continua devastadora, como todo ano, mas é que o estrago que 
a covid tem causado é maior ainda. Por outro lado, para covid 
ainda há meios para mitigar o problema, o que não tem sido mais 
efetivamente possível por falta de apoio do próprio chefe da nação.

Sarau 3
São oficinas de produção de vídeo com a câmera do 
celular, de forró para dançar em casa, debates sobre as 
literaturas emergentes surgidas nas periferias do Brasil, 
técnicas de pintura à óleo, workshops de organização 
e montagem de produção cultural para iniciantes, 
entre outras atividades. No total, o Sarau recebeu 63 
inscrições e selecionou 44 projetos das cidades de São 
José do Rio Preto, Mirassol, Votuporanga, Auriflama, 
totalizando mais de 30 horas de programação cultural.

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)

Sarau 2 
A curadoria foi realizada por Lawrence Garcia, Diretor 
da Cia. Apocalíptica e a organizadora do festival, Marina 
Urias, que escolheram as atividades em seis modalidades 
diferentes: Música, Performances Marginais, Poetas 
Marginais, Dança, Clipes e Atividades Formativas. O 
público poderá se inscrever de forma gratuita para 
participar das Atividades Formativas através de um link no 
instagram do Sarau (@saraumarginalperifa) que estará 
disponível até o dia 21 de abril.

O empresário Nilton Moreira, da 
Terno & Cia, no Praça Shopping. 

Foto Jerryer Nunes 

Allimzinho Bassitt e o fi lho João 
Flavio Bassitt, aniversariante de 
ontem. Parabéns! Foto Luízinho 

Bueno

Carol Lucato e seu marido Alan Ricardo 
Marques passaram o fi nal de semana em 

Santa Eliza Eco Resort em Ribeirão Bonito

Quem diria, hein?
O rei da jovem guarda, Roberto Carlos, hoje octogenário, cumpriu 
ontem sua efeméride de numero 80, apenas na intimidade. E pensar 
que a primeira vez que o ainda não “Rei”, veio cantar em Rio Preto, 
apenas com sua guitarra em mãos e Dedé, seu baterista, foi no 
Sindicato dos Comerciários, no 1º piso do saudoso Cine Rio Preto. 
Também em início de carreira como locutor na Radio Rio Preto, 
tive o prazer de ser o apresentador. Questão de ordem. Não custa 
nada lembrar que ainda faltam alguns anos para eu chegar aos 80.
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DECRETO Nº 18.882 
DE 19 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. 65.635, de 16 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 nos anexos I e II. 
 
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 Os 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 25% da capacidade de 
clientes/usuários, considerando-se com capacidade máxima de ocupação aquela definida no alvará do 
corpo de bombeiros ou conforme o código de obras adotado por este município, excetuando-se, 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; 
X – garantir, simultaneamente à capacidade definida, o distanciamento mínimo de 1,5 metro por pessoa, 
em todas as direções, nas áreas livres destinadas à permanência/circulação de pessoas; 
XI – proibir acesso de pessoas, inclusive funcionários e colaboradores, com qualquer sintoma gripal às 
dependências dos estabelecimentos; 
XII – 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; 
XIII – 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;  
XIV – 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; 
XV – 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; 
XVI  – reduzir para o mínimo possível o número de funcionários, necessários para atendimento à 
população, da equipe atuante em cada turno de trabalho; 
XVII – priorizar oferta de serviço de entrega em domicílio (delivery) e retirada (drive thru e take away), 
com observância dos protocolos constantes dos Anexos III e IV; 
 
XVIII – realizar atividades administrativas, em estabelecimentos e serviços não essenciais, em regime de 
teletrabalho; 
XIX – proibir acesso de qualquer acompanhante nos estabelecimentos comerciais, sendo permitida a 
entrada de apenas uma pessoa por família, ou uma pessoa por grupo; 
XX – 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 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 – utilização de equipamentos de uso coletivo, tais como, bancos, brinquedos de parques infantis, 
espaço kids, academias ao ar livre e outras estruturas em espaços públicos e privados; 
V – transportes turísticos ou com finalidade recreativa e de lazer, tais como “trenzinhos e ônibus 
adaptados para lazer”; 
VI – venda de produtos, distribuição de panfletos, entre outras abordagens que não respeitem o 
distanciamento mínimo entre pessoas, em áreas públicas ou privadas; 
VII – comércio, fornecimento, consumo e transporte de bebidas alcoólicas após as 20h00min e antes das 
06h00min; 
VIII – consumo de alimentos e bebidas nas dependências de estabelecimentos, exceto em restaurantes 
e similares; 
IX – utilização de bebedouros com ingestão de água diretamente da torneira; 
X – a visitação aos cemitérios públicos ou privados, em datas comemorativas e feriados; 
XI – 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 nos Anexos I e II 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 embaraço 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 8 horas e 9 horas, para o setor de serviços; 
III – Entre 10 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 V deste decreto. 
 
Art. 17. Todas as atividades exercidas no Município deverão adotar, além das medidas específicas, os 
protocolos sanitários anexos a este Decreto. 
 
Art. 18. Este Decreto entra em vigor, em consonância com o plano São Paulo, a partir de 18 de abril de 
2021, revogado o Decreto nº 18.880, de 12 de abril de 2021.  
 
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 19 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 

ANEXO I 

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

4729-6/02 (1) 
47.3

47.71-7

49.21-3 

49.22-1 

55.9
75
86

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

5620-1/04

18 DE ABRIL A 23 DE ABRIL
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E Permissão de atendimento ao público entre 5h00min e 19h00min.
Após as 19h00min, proibida a entrada de novos clientes. Atendimento 
finalizado até as 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

47.4

46.46-0 

41

43

47.84-9

4789-0/04

46.7

46.8

4761-0/02 

47.72-5
47.73-3

4729-6/99

47.11-3

47.12-1

42

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

46.2
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)



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
20 de abril de 2021

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
TRANSPORTE FERROVIÁRIO E METROFERROVIÁRIO

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

TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA
TRANSPORTE DUTOVIÁRIO
ARMAZENAMENTO E ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES
CORREIO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENTREGA
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)
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS
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

94.91-0

61
62
63

8299-7/05
8299-7/06

95

96.01-7
96.03-3 

9609-2/07
97

69.12-5
71.2

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

4789-0/05

59.11-1 

64
65

66

59.12-0

59.13-8
60

49.1

4929-9/01 (2)

4929-9/02 (2)

78
80
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Atividades permitidas com atendimento ao público entre 11h00min e 
19h00min.
Após as 19h00min, proibida a entrada de novos clientes. Atividades 
totalmente encerradas até as 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
COMÉRCIO VAREJISTA DE JÓIAS E RELÓGIOS

47.62-8

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

47.83-1 

4729-6/01

47.53-9 

47.54-7

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
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CONCLA

45.1

46.1

46.41-9
46.42-7
46.43-5

46.47-8 

46.49-4 

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

47.51-2 

46.9

47.23-7

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
SHOPPING, GALERIAS E CONGÊNERES
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Funcionamento permitido para atividades internas (exceto atividades 
administrativas) ou serviço em domicílio entre 08h00min e 20h00min.
Atividades administrativas obrigatoriamente em regime de teletrabalho - 
home office.

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 INDEPENDENTES8299-7/04 

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

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

4789-0/07
4789-0/08

47.85-7
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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
ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS
ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL
ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER

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
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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
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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

9609-2/99

93.1
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85.91-1

69.11-7
69.2
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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

85.93-7
85.99

90
91

94.1

94.2

8299-7/07

8299-7/99

85.4

85.5
85.92-9

84

93.2
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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
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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
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Aulas e atividades presenciais suspensas

EDUCAÇÃO SUPERIOR EXCETO CURSOS de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, 
odontologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, obstetrícia, gerontologia e 
biomedicina
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85.3

CÓDIGO
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CONCLA

85.3

85.4
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85.1
85.2
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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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Atendimento ao público com consumo de alimentos no local entre 
11h00min e 19h00min. 
Antes das 11h00min e após as 19h00min 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.
Consumo de alimentos no local entre 11h00min e 19h00min.
Antes das 11h00min e após as 19h00min serviço de alimentação nos quartos.
Proibida a permanência de pessoas nas áreas comuns.

HOTÉIS E SIMILARES 

24 DE ABRIL A 30 DE ABRIL
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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

5620-1/04

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

4729-6/02 (1) 
47.3

47.71-7

49.21-3 

49.22-1 

55.9
75
86

ANEXO II
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E Permissão de atendimento ao público entre 5h00min e 19h00min.

Após as 19h00min, proibida a entrada de novos clientes. Atendimento 
finalizado até as 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)

42
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46.7

46.8

4761-0/02 

47.72-5
47.73-3

4729-6/99

47.11-3

47.12-1

47.4

46.46-0 

41

43

47.84-9

4789-0/04

4789-0/05

46.2

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)
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS
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

49.1

4929-9/01 (2)

4929-9/02 (2)

49.3
49.4
52
53
58

97

69.12-5
71.2

99

81.1
81.2

84

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

72
77.1

95

96.01-7
96.03-3 

9609-2/07

61
62
63

8299-7/05
8299-7/06

94.91-0
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Atividades permitidas com atendimento ao público entre 11h00min e 
19h00min.
Após as 19h00min, proibida a entrada de novos clientes. Atividades 
totalmente encerradas até as 20h00min (inclusive entrega ou retirada).
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
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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
SHOPPING, GALERIAS E CONGÊNERES
ATIVIDADES DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA
ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS
ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL
CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE
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Funcionamento permitido para atividades internas (exceto atividades 
administrativas) ou serviço em domicílio entre 08h00min e 20h00min.
Atividades administrativas obrigatoriamente em regime de teletrabalho - 
home office.

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 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
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B-3Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
20 de abril de 2021

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
ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER

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
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
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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
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Atendimento presencial ao público no estabelecimento durante 8 horas, 
entre 06h00min e 19h00min.
Nos demais horários, serviço em domicílio.
Limite máximo de 2 (dois) participantes, além do profissional responsável.

ENSINO DE ESPORTES
ATIVIDADES ESPORTIVAS
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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
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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
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Aulas e atividades presenciais suspensas

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

SERVIÇOS DE ENTREGA - DELIVERY 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

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

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

1.5. Evitar abrir desnecessariamente os compartimentos de entregas; 

1.6. Não romper os lacres de segurança dos produtos; 

 

2. PROIBIÇÕES  

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

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

 

3. GARANTIA DE DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

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

 

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

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

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

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

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

 

5. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

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

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

 

6. GARANTIA DE HIGIENE PESSOAL 

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

 

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

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

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

7.3. Higienização diária de veículos e caixas de transporte. 

ANEXO V 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

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 VI 

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, nos horários 
não permitidos para as atividades. 

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. 

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. Atividades internas ou atendimento presencial nos horários não permitidos, nos estabelecimentos 
não essenciais. 

2.5. 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). 

 

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 VII 

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. 

 

ANEXO VIII 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

SHOPPINGS, GALERIAS E CONGÊNERES 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

 

2. PROIBIÇÕES  

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

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

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

2.4. Consumo de alimentos no local. 

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

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

2.7. Serviços de manobrista (valet); 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

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

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

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

 

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

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



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
20 de abril de 2021

ANEXO IX 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

RESTAURANTES, LANCHONETES, PADARIAS E OUTROS LOCAIS COM CONSUMAÇÃO 
DE ALIMENTOS 

 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Redução e controle do acesso de pessoas externas às áreas de produção e manipulação de 
alimentos, incluindo fornecedores. 

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

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Atendimento presencial ao público (serviços à mesa) nos estabelecimentos após as 19h00min. 

2.1.1. Presença de clientes nos locais de consumação será tolerada até às 20h00min. 

2.2. Funcionamento de bares e outros estabelecimentos com atividade predominante de bar.  

2.2.1. Entendem-se como estabelecimentos com atividade predominante de bar aqueles que possuem 
licença sanitária para a atividade e onde predomina o fornecimento de bebidas alcoólicas para consumo 
no local, ainda que haja fornecimento de alimentos ou refeições.  

2.3. Acesso de clientes em número superior à capacidade permitida. 

2.4. Permanência de clientes em pé em situação não destinada a deslocamento indispensável. 

2.5. Fornecimento de alimentos, inclusive bebidas alcoólicas para clientes em pé, em qualquer horário de 
funcionamento, para consumo imediato. 

2.6. Disponibilização de alimentos para degustação.  

2.7. Atendimento a clientes em áreas fechadas: cobertas, com ou sem sistema de climatização, portas e 
janelas fechadas, ventilação natural ausente ou insuficiente.  

2.8. Consumo de alimentos nos horários não permitidos e sem o distanciamento mínimo necessário;  

2.9. Formação de filas sem distanciamento para solicitação e retirada de alimentos.  

2.10. Filas ou aglomerações nas entradas. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Acesso limitado à 40% da ocupação máxima do estabelecimento. 

3.2. Restrição a 4 (quatro) pessoas para ocupação de mesas, inclusive crianças. 

3.2.1. Será permitida a ocupação por até 6 pessoas quando garantido o distanciamento mínimo de 1,0 
metro entre as pessoas da mesma mesa. 

3.3. Priorização de sistema de entrega (Delivery). 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Mesas mantidas com distanciamento mínimo de 2,5 metros umas das outras, de forma a garantir o 
distanciamento mínimo de 1,5 metro entre assentos ocupados de um conjunto de mesas a outro.  

4.2. Distanciamento mínimo de 1,5 metro entre assentos eventualmente existentes em balcão. 

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

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

4.4. Manutenção de distância mínima segura entre funcionários dentro da cozinha, reduzida para um 
metro, desde que todos estejam fazendo uso de máscara.  

4.5. Ambientes de espera eventualmente existentes devem garantir o distanciamento mínimo de 1,5 
metro entre cada pessoa (ou grupo) em todas as direções. 

 

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

5.1. Pratos quentes e frios dispostos em pistas com anteparo de proteção para impedir acesso de clientes 
obrigatoriamente servidos por funcionários devidamente capacitados. 

5.1.1. O acesso pelos clientes e auto serviço poderá ser realizado quando houver o fornecimento de luvas 
descartáveis para uso dos clientes no início da pista e o descarte obrigatório ao final da pista. 

5.2. Temperos e condimentos disponibilizados aos clientes em porções individualizadas, sem 
reaproveitamento.  

5.3. Talheres, pratos, copos e demais utensílios disponibilizados aos clientes devem estar protegidos e 
talheres devidamente acondicionados em embalagens individualizadas. 

5.4. Guardanapos de papel embalados ou protegidos em dispensers. 

5.5. Toalhas de mesa utilizadas substituídas entre um cliente e outro. 

5.6. Cardápios disponibilizados passíveis de higienização e higienizados a cada manuseio. 

5.6.1. Recomendada utilização de cardápios digitais, de papel descartável ou outro sistema que impeça o 
compartilhamento de objetos. 

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

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

6.2. As máscaras deverão ser utilizadas pelos clientes nos momentos de circulação pelo ambiente e somente 
poderão ser retiradas quando acomodados nas mesas (sentados) durante o período de consumação. 

6.2.1. Durante a consumação as máscaras devem ser acondicionadas adequadamente, não devendo 
permanecer diretamente sobre a mesa. 

 

7. HIGIENE PESSOAL 

7.1. Funcionários devem manter unhas curtas e sem esmaltes. 

7.2. Funcionários não devem usar acessórios que possam acumular sujeiras e microrganismos, como 
anéis, aliança, colares, pulseiras, brincos e relógios. 

 

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

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

8.2. Higienização de talheres e utensílios por meio químico (álcool 70%) ou físico (calor úmido). 

8.2.1. Devem ser secos naturalmente antes de embalados individualmente. 

 

9. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

9.1. Os ambientes com consumação de alimentos devem ser em áreas arejadas, preferencialmente em 
áreas abertas. 

9.1.1. Entende-se por áreas arejadas locais providos de cobertura, porém expostos à ventilação natural: 
permitem a circulação de ar natural (troca de ar) mediante entrada e saída por janelas e portas; 

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

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

9.1.3. As portas eventualmente existentes, se possível, deverão ser mantidas abertas. 

9.1.4. Quando forem utilizados concomitantemente sistemas mecânicos de ventilação e de climatização, 
estes devem ser mantidos limpos, e os procedimentos realizados devidamente registrados. A limpeza 
deve ser realizada conforme normas gerais definidas aos estabelecimentos. 

9.2. Manutenção de todos os demais ambientes arejados, preferencialmente com ventilação natural.  

ANEXO X 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO E OUTRAS PRÁTICAS ESPORTIVAS 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Liberação do acesso ao local mediante agendamento prévio.  

1.2. Organização dos treinamentos e atividades com horários marcados. 

1.3. Recomendação aos praticantes que cheguem nos horários estipulados, e ao término do 
treinamento, não façam reuniões, retornando imediatamente às residências. 

1.4. Organização de atendimento do número máximo de usuários de modo que comecem e terminem as 
atividades no mesmo espaço de tempo e saiam de forma ordenada, sem contato e aglomeração. 

1.5. Recomendação aos usuários que evitem os horários de pico.  

 

2. PROIBIÇÕES 

2.1. Acesso de usuários em número superior à capacidade física do estabelecimento. 

2.2. Filas ou aglomerações na entrada ou demais áreas internas. 

2.3. Aulas, atividades e práticas em grupo. 

2.4. Contato físico direto entre os praticantes e/ou instrutores. 

2.5. Acompanhantes assistindo aos treinos.  

2.6. Uso de leitor de digital para entrada na academia.  

2.7. Salas de vapor ou sauna, caso exista no estabelecimento, e locais sem renovação de ar. 

2.8. Utilização e manuseio de celulares durante a prática de atividade física. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1.  Acesso limitado apenas aos atletas em treino. 

3.2. Limitação da quantidade de clientes que entram na academia conforme definido nesta fase (25%); 

3.2.1. Respeitado concomitantemente o distanciamento mínimo permitido. 

 

4. DISTACIAMENTO ENTRE AS PESSOAS: 

4.1. O espaço de exercício de cada usuário nas áreas de peso livre e nas salas de atividades coletivas deve 
ser demarcado no piso, através de marcações para garantir o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os 
alunos. 

4.2. Manutenção apenas de práticas individuais ou práticas esportivas que não proporcionem 
proximidade, contato físico ou concentração de pessoas (por exemplo, aulas de tênis). 

4.2.1. Exceto centros de treinamento de atletas profissionais, limitados à permanência dos atletas e 
equipe técnica. 

4.3. Delimitação com fita do espaço em que cada usuário deve se exercitar nas áreas de peso livre e nas 
salas de atividades coletivas. Cada usuário deve ficar a 1,5 metro de distância um do outro. 

4.4. Utilização de no máximo 50% dos aparelhos de Cárdio e de armários, com um distanciamento 
mínimo de 1,5 metro entre equipamentos em uso. 

 

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

5.1. Adoção de estratégia/opção do usuário para acesso à academia a fim de que não seja necessário 
toque das mãos com equipamentos (por exemplo, leitor digital, digitação de senhas etc). 

5.2. Disponibilização de métodos de pagamento eletrônicos, sempre que possível, para minimizar ao 
máximo o contato. 

 

6. MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA: 

6.1. Realização do registro diário de todos os usuários e colaboradores, informando os horários de 
entrada e saída dos locais de treinamento e competição, para controle, caso se verifique algum caso 
confirmado ou suspeito de covid-19.  

6.2. Monitoramento de cada usuário que adentre ao estabelecimento: se houve contato com pessoas 
que apresentaram sintomas da COVID-19 nos últimos 14 dias e/ou se apresentam qualquer sintoma da 
COVID-19, não deve ser autorizada a entrada; 

6.3. Monitoramento da temperatura (recomendável uso de termômetro do tipo eletrônico à distância) 
de todos os clientes. Apontada uma temperatura superior a 37.0 °C, não deve ser autorizada a entrada.  

6.4. Instalação de painel de acrílico na recepção e garantia da utilização de máscara de proteção 
individual por parte do funcionário da recepção. 

 

7. PREVENÇÃO DE TRASMISSÃO DIRETA 

7.1. Uso obrigatório de equipamento de proteção individual (máscara de proteção) para alunos, 
funcionários, personal trainers e terceirizados, cobrindo boca e nariz totalmente e garantindo a troca, caso 
apresente sujidade ou umidade. 

7.2. As máscaras devem ser utilizadas pelos alunos em todas as atividades, salvo aquáticas, retirando-a 
apenas quando estiver efetivamente treinando. 

7.3. Orientar a prática da etiqueta para tosse, evitar aperto de mãos, abraçar e tocar a própria boca, 
nariz ou olho; 

7.4. Recomendam-se todos os alunos trazer sua própria garrafa d’água para hidratação. 

7.5. Lacrar as torneiras a jato dos bebedouros de pressão que permitem a ingestão de água diretamente, 
evitando que tenha contato do equipamento através da boca. Caso não seja possível, substituí-lo por outro 
equipamento que possibilite a retirada de água apenas em copos descartáveis. 

7.6. Atletas profissionais deverão ser previamente testados para doença aguda por PCR e testes 
sorológicos para evidenciar doença pregressa, antes de iniciar os treinamentos.  

7.6.1. Repetição obrigatória do PCR a cada 5 ou 7 dias entre os atletas. 

 

8. HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS 

8.1. Obrigatória assepsia de mãos dos colaboradores e alunos ao adentrar no estabelecimento. 

8.2. Disponibilização de recipientes com álcool em gel a 70%, de preferência sem contato, para uso 
por clientes e colaboradores em todas as áreas da academia (recepção, musculação, peso livre, salas 
coletivas, piscina, vestiários, etc). 

8.3. Manutenção de kits de higiene abastecidos com sabonete líquido e papel toalha descartáveis 
em todos os lavatórios de mãos. 

8.4. Manutenção de dispositivo para limpeza dos calçados na entrada da academia, por exemplo, 
através de tapetes ou toalhas embebidas com desinfetante. 

 

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

9.1. Nas áreas de musculação e peso livre, posicionar kits de limpeza em pontos estratégicos, contendo 
toalhas de papel descartáveis e produto específico de higienização, para uso em equipamentos de treino 
como colchonetes, halteres e máquinas, após cada utilização dos mesmos. 

9.2. A higienização dos equipamentos e objetos deve ser feito antes e depois de cada cliente fazer 
uso.  

9.3.  As superfícies tocadas com mais frequência, como mesas, maçanetas, interruptores de luz, 
torneiras, corrimões, pias, entre outros, devem ser higienizados rotineiramente. 

9.4. Higienização de pisos e banheiros com produto desinfetante antes do início das atividades a 
cada período: no mínimo 3 (três) vezes ao dia quando funcionamento em período regular. 

9.5. Intensificação da rotina de limpeza, garantindo que todos os equipamentos sejam 
completamente higienizados ao menos três vezes ao dia. Durante o horário de funcionamento da academia, 
fechar cada área ao menos três vezes ao dia por, pelo menos 30 minutos, para limpeza dos equipamentos e 
desinfecção dos ambientes. 

9.6. Garantir toalhas para manutenção da higiene dos equipamentos. 

9.6.1. Devem ser de uso individual e descartadas em um recipiente com tampa e acionamento por pedal. 

 

10. ATIVIDADES EM PISCINA: 

10.1. Realização das atividades individualmente e com distanciamento mínimo de 2,0 metros entre cada 
usuário. 

10.2. Disponibilização, próximo à entrada da piscina, de recipiente de álcool em gel a 70% para que os 
clientes usem antes de tocar na escada ou nas bordas da piscina. 

10.3. Exigência de uso de chinelos por clientes e colaboradores e, manutenção de dispositivo para limpeza 
deles antes da entrada da área da piscina. 

10.4.  Disponibilização, na área da piscina, de suportes para que cada cliente possa pendurar sua toalha de 
forma individual. 

10.5. Higienização das escadas, balizas e bordas da piscina após o término de cada aula. 

10.6. Manutenção de criterioso controle e registro quanto à higienização da água das piscinas. 

 

11. GARANTIR VENTILAÇÃO DO AMBIENTE: 

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

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

 

ANEXO XI 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

CABELEIREIROS, MANICURE, PEDICURE E BARBEARIAS 

(Não Compreende serviços de: podologia, limpeza de pele; massagem, maquiagem, depilação, entre 
outros procedimentos estéticos.) 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Disponibilização e garantia de uso de todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
necessários aos funcionários para cada tipo de atividade (incluindo atividades de limpeza, retirada e troca de 
lixo, manuseio e manipulação de alimentos). 

1.2. Utilização de uniformes exclusivamente nas dependências da empresa, lavados e trocados 
diariamente. 

1.3. Os profissionais devem comunicar claramente aos clientes as diretrizes a serem seguidas, além de se 
adequarem aos protocolos sanitários e de segurança ao cliente.  

1.4. Agendamentos prévios para atendimento, garantindo intervalo de tempo suficiente para 
higienização completa da estação de trabalho e utensílios. 

1.5. Agendamentos condicionados ao questionamento do cliente quanto a possíveis sinais e sintomas 
gripais (febre, tosse, coriza, dores no corpo, cefaleia, ou outros). 

 

2. PROIBIÇÕES 

2.1. Circulação de funcionários nas áreas comuns do estabelecimento e fora de seus ambientes 
específicos de trabalho. 

2.2. Circulação de clientes nos diversos ambientes do estabelecimento. 

2.3. Clientes e colaboradores sem máscaras nos ambientes do estabelecimento. 

2.4. Oferta de qualquer alimento para consumo no local, inclusive café. 

2.5. Compartilhamento de objetos pessoais (fones de ouvido, celulares, canetas, copos, talheres e 
pratos) e de trabalho.  

2.6. Uso de acessórios (anéis, brincos, pulseiras, gargantilhas, relógios e colares) pelos funcionários e 
colaboradores. 

2.7. Filas ou aglomerações nas entradas. 

2.8. Atendimentos de pessoas sintomáticas respiratórias. 

2.9. Provadores de amostras de produtos compartilhados aos clientes para venda no estabelecimento 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Orientação aos clientes que evitem chegar antecipadamente ou com atrasos para evitar permanência 
em ambientes como recepções e salas de espera. 

3.2. Proibição de entrada de acompanhantes, exceto em casos de clientes que necessitem de auxílio, 
limitado a um acompanhante por cliente. 

3.3. Demarcação de áreas de fluxo de pessoas para evitar aglomerações, reduzindo o número de pessoas 
ao mesmo tempo no mesmo ambiente e respeitando o distanciamento mínimo. 

3.4. Realização, sempre que possível, de atividades de forma individual (incluindo reuniões, aulas e 
treinamentos). 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Manutenção da distância mínima de 1,5 metro entre pessoas em todos os ambientes, internos e 
externos, exceto para pessoas que dependam de acompanhamento ou cuidados especiais (tais como 
crianças até 12 anos, pessoas idosas e pessoas com deficiência). 

4.2. Manutenção da distância mínima de 2 metros entre as estações de trabalho. 

4.3. Utilização de barreiras físicas ou EPI específico de proteção entre pessoas (divisórias ou protetores 
faciais) sempre que a distância mínima entre pessoas não puder ser mantida. 

4.4. Definição de horários diferenciados para atendimento às pessoas do grupo de risco. 

 

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

5.1. Fornecimento de água potável de modo individualizado. Caso sejam utilizados galões, filtros ou 
purificadores de água, os copos devem ser descartáveis ou de uso individual.   

5.2. Oferecimento a clientes de objetos embalados individualmente. 

5.3. Fracionamento de produtos para cada atendimento. 

5.4. Utilização de luvas descartáveis para contato físico com o cliente. 

5.5. Troca de toalhas e capas protetoras a cada cliente. 

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

6.1. Para os procedimentos que impeçam o distanciamento entre cliente e profissional menor que 1,5 
metro, indicada a utilização pelos profissionais de máscara N95 (ou PFF2) ou protetor facial de polímero 
(viseira ou face shield) sobre a máscara comum. 

6.1.1.  As máscaras N95 devem ser trocadas a cada sete dias, no máximo, desde que mantidas suas 
características (sem sujidades, dobras ou umidade); 

6.1.2. O protetor facial deve ser higienizado entre um atendimento e outro.  

6.2. Indicação a funcionários e clientes dos locais específicos para descarte de máscara. 

 

7. HIGIENE PESSOAL 

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

7.2. Utilização pelos funcionários de toucas descartáveis. 

7.3. Manutenção de unhas aparadas dos funcionários. 

7.4. Utilização, preferencialmente, de roupas brancas, lavadas diariamente usando água sanitária; 

7.5. Utilização de jaleco descartável, trocado a cada cliente em caso de serviço que necessite contato 
físico. 

 

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

8.1. Garantia de higienização de balcões, assentos de salas de recepção/espera entre um cliente e outro. 

8.2. Higienização de bobs, presilhas, pentes, escovas e outros utensílios, colocando de molho por 15 
minutos: 

8.2.1. Em solução de água com água sanitária de 2 a 2,5%, conforme instruções do fabricante para 
desinfeção de materiais; 

8.2.2. Em solução de clorexidina a 2%, com diluição de 100ml de clorexidina para 1 litro de água. 

8.3. Higienização das estações de trabalho e equipamentos a cada atendimento. 

8.4. Disponibilização de kits de limpeza aos funcionários e orientá-los para a higienização das superfícies 
e objetos de contato frequente antes e após o seu uso. 

8.5. Realização do processo de esterilização, conforme preconizado pela legislação sanitária vigente. 

 

9. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

9.1.  Manutenção de todos os ambientes arejados, preferencialmente com ventilação natural. 

9.2. Garantir que as janelas permaneçam totalmente abertas durante o funcionamento do 
estabelecimento 

9.3. Eventuais sistemas mecânicos de ventilação e de climatização existentes devem ser mantidos 
limpos, registrando os procedimentos realizados. A limpeza deve ser realizada conforme normas gerais 
definidas aos estabelecimentos. 

9.4. As portas existentes, se possível, deverão ser mantidas abertas. 
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ANEXO XII 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

CONDOMÍNIOS E ATIVIDADES ASSOCIATIVAS SIMILARES 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

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

1.4. Estabelecimentos e atividades exercidas dentro do condomínio devem cumprir as mesmas regras 
para cada atividade correspondente, definidas neste decreto. 

 

2. PROIBIÇÕES  

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

2.2. Reuniões ou assembleias presenciais 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

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

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

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

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

 

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

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

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

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

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

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

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

 

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

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

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

 

ANEXO XIII 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

 

2. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

2.1. Atendimento aos clientes realizado com controle de acesso.  

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

 

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

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

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

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

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

ANEXO XIV 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS 

Museus, Galerias de Arte, Exposições culturais, Convenções, Auditórios, Bibliotecas, Teatros, Cinemas, Circo, 
entre outras atividades similares. 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Cumprimento do protocolo sanitário geral e protocolos sanitários específicos, quando aplicáveis. 

1.2. Priorização da atividade nos sistema Drive-in. 

1.3. Presença de colaboradores apenas imprescindíveis para a realização das atividades. 

1.4. Alimentos e bebidas devem ser consumidos em locais adequados para a finalidade, tais como 
lanchonetes, restaurantes ou ambulantes eventualmente existentes, cumprido o protocolo específico (anexo 
IV). 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Fornecimento ou consumo de qualquer alimento ou bebida para consumo no interior das salas ou 
local da atividade (durante o evento/sessão). 

2.2. Participação do público nos palcos e picadeiro durante apresentações, bem como qualquer interação 
com o público ou fotos com artistas. 

2.3. Intervalos durante apresentações. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Realização de reserva de assentos. 

3.2. Permissão da entrada do público com antecedência para acomodação nos assentos. 

3.3. Utilização do maior número possível de entradas. 

3.4. Demarcação do trajeto nos locais de visitações. 

3.5. Organização da saída dos frequentadores por fileira de assentos iniciando-se pelas fileiras mais 
próximas à saída, terminando nas mais distantes, evitando assim o cruzamento entre pessoas. 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Realização virtual de testes de artistas e reuniões de produção. 

4.2. Suspensão ou limitação de cenas com situações de contatos físicos entre artistas.  

4.3. Distanciamento mínimo de 1,5 metro do local da apresentação e local de permanência do público. 

4.4. Disponibilização e manutenção de assentos alternados na mesma fileira e entre fileiras, de modo a 
garantir o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas ou grupo familiar. 

4.5. Disposição de mobiliário de modo a permitir o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas 
ou grupo familiar.  

4.6. Demarcação do trajeto nos locais de visitações e circulação, de modo que a distância mínima de 1,5 
metro seja garantida. 

 

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

5.1. Substituição de microfones compartilhados por outro meio de captação de som que não requeira 
contato direto (uso individual). 

5.2. Utilização individual de objetos de cena, sem compartilhamento. 

5.3. Conferência de ingressos visual, através de leitores óticos ou de auto check-in, sem contato manual 
por parte do atendente. 

5.4. Restrição de acesso a acervos e aparelhos expositivos cuja interatividade exija toque e/ou 
manipulação por parte do público.  

5.5. Disponibilização de informações sobre visitas e acervos digitalmente para acesso pelos visitantes em 
seus celulares ou tablets pessoais.  

5.6. Recomendada disponibilização de aplicativos de celular com informações sobre as atividades e 
eventos. 

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

6.1. Utilização de máscara por todos os funcionários, colaboradores e público presente, sendo facultado 
apenas para os artistas durante as apresentações. 

6.2. Utilização de kits individuais para maquiagem, que serão descartados após a apresentação. 

 

7. HIGIENE PESSOAL 

7.1. Realização de pausas regulares a cada três horas para lavagem das mãos de funcionários, 
colaboradores e artistas. 

 

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

8.1. Realização de limpeza e higienização de todas as áreas comuns antes da abertura. 

8.2. Realização de intervalos regulares a cada três horas para a higienização completa dos ambientes. 

8.3. Higienização de figurinos, cenários, instrumentos e objetos de cena antes e depois do uso. 

8.4. Higienização de todos os equipamentos e utensílios de uso comum antes de serem utilizados por 
outros funcionários. 

8.5. Artistas deverão usar máscaras e ter figurinos, cenários, instrumentos musicais e objetos de cena 
higienizados antes e depois do uso. 

 

9. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

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

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

 

ANEXO XV 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ATIVIDADES DE ENSINO 

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

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Priorização do atendimento ao público por canais digitais. 

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

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

1.4. Realização de ações permanentes de sensibilização dos estudantes.  

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

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

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

 

2. PROIBIÇÕES  

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

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

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

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

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

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

2.1.7. Brinquedos trazidos de casa pelas crianças. 

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

 

3. MONITORAMENTO DE SINTOMAS 

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

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

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

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

 

4. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

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

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

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

4.4. Escalonamento de horários de entrada e saída  

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

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

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

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

 

5. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

7. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

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

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

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

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

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

 

8. HIGIENE PESSOAL 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

10. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

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

10.2. Priorização de atividades ao ar livre. 

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

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

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

 

11. DIRETRIZES PARA BIBLIOTECAS 

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

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

11.3. Recebimento de livros sempre com luvas 

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

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

 

12. DIRETRIZES PARA TRANSPORTE 

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

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

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

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

 

13. DIRETRIZES PARA LOCAIS DE ALIMENTAÇÃO  

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

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

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

13.4. Priorização de refeições em embalagens individualizadas. 

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

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

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

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

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

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

 

14. DIRETRIZES PARA BANHEIROS E VESTIÁRIOS 

14.1. Controle de acesso aos vestiários e banheiros. 

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

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

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

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

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ESCRITÓRIOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

(Aplicável para as atividades administrativas dos serviços essenciais, escritórios de contabilidade e 
atividades jurídicas) 

 

1. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

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

1.2. Agendamento prévio, com espaçamento de horário, para acesso de clientes e terceiros. 

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

1.4. Limitação do número de pessoas na área de espera.  

 

2. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

 

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

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

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

 

4. HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS 

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

 

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

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

 

6. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

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

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

 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 463/2020 – 
PRE/0016/2021 – PROCESSO 13.743/2020
Objeto: Aquisição de Estantes de Aço
Prezada Senhora: Considerando que consta em aberto a 
Nota de Empenho nº 22.934/2020, cujo prazo de entrega 
se expirou dia 17/03/2021; Considerando que a empresa foi 
notifi cada dia 07/07/2021, e quedou-se inerte. Fica a repre-
sentante legal de empresa METALBAH INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, NOTIFICADO pela última vez, 
a regularizar a entrega dos produtos, de forma imediata, nos 
termos da cláusula 2.1 do contrato, sob pena de aplicação 
das penalidades cabíveis. Concedemos, ainda, 05 (cinco) 
dias úteis para, em querendo, apresentar o contraditório e a 
ampla defesa, tendo em vista os graves indícios de descum-
primento contratual, que poderá acarretar a pena de multa e 
suspensão de contratar e licitar com o poder público. Publi-
que-se, ADILSON VEDRONI - Secretário M. Administração.
COMUNICADO
2ª NOTIFICAÇÃO – URGENTE
PREGÃO ELETRONICO 19/21 – Proc. 1177/2021
CARLOS EDUARDO PONTES VIALLE ME - CNPJ Nº 
09.336.601/0001-44
Notifi camos o representante legal da empresa supramen-
cionada, p/ assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
referente ao processo supramencionado, sob pena de decair 
do direito à contratação e ensejar a aplicação das penali-
dades previstas no edital, entre elas multa de 30% sobre o 
valor da contratação, suspensão do direito de licitar e con-
tratar com esta administração por até 05 anos. Fica desde 
já concedido o prazo de 05 dias úteis, p/ o adjudicatário, em 
querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais – SMA – Wanderley Ap. Souza
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 452/19 – PRE/0350/19
Contratada: Ramadam & Figueiredo Construção Comercio e 
Serviços Ltda
Nos termos da cláus.3ª, item 3.4, fi ca reajustado o valor 
atual do contrato supramencionado em aproximadamen-
te 3,13516%, correspondente ao índice do IPCA (IBGE), 
apurado no período de Out/19 a Set/20. SME – Fabiana Z. 
Azevedo.
EXTRATO 
7º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 09/18; Contrato: DIL/0009/18
Contratada: Plinio Antonio Publio Albregard e Andrea Vieira 
da Silva Lima
Nos termos do art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, fi ca pror-
rogado por mais 06 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMS
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços nº 24/20; Contrato: TOP/0021/20
Contratada: KM & M Engenharia Projeto e Construção Ltda 
Me
Nos termos do art. 57,  II e §1° da Lei 8.666/93, fi ca pror-
rogado por mais 30 dias, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMO
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021
ATA Nº 0325/21
CONTRATADA: RAPHAEL GONÇALVES NICESIO - EPP
OBJETO: Fornecimento de instrumentais – Valores Unitá-
rios - Item 01 - R$15,20;-  Item 02 - R$130,05; - Item 03 - 
R$68,90; - Item 07 - R$163,50; - Item 08 - R$137,90; - Item 
10 - R$16,80;- Item 11 - R$40,90; - Item 12 - R$40,90; - Item 
13 - R$75,00;- Item 14 - R$29,70;-  Item 15 - R$29,70;- Item 
16 - R$420,00; - Item 17 - R$227,90; - Item 18 - R$74,10; - 
Item 28 - R$59,90; - Item 29 - R$40,90; - Item 30 - R$40,90;-  
Item 31 - R$99,30; - Item 34 - R$32,30;-  Item 35 - R$29,90; 
- Item 36 - R$32,30; - Item 38 - R$27,20;-  Item 42 - 
R$38,90; - Item 43 - R$26,90;- Item 44 - R$99,40;- Item 45 
- R$171,00; - Item 46 - R$56,00; - Item 47 - R$63,60;- Item 
52 - R$31,90;-  Item 53 - R$29,00- SMS–Prazo de vigência: 
12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação: Nº 39/21
Contratada: Triomed Comércio, Representações e Assistên-
cia Técnica de Produtos Médicos e Hospitalares Eireli.
Objeto: Aquisição de 1.670 espaçadores com máscara, para 
o enfrentamento da emergência de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente da disseminação do “CORO-

NAVIRUS” no município. Empenho n° 7591/21. Valor Total 
R$66.466,00- SMS –Entrega Imediata
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação: Nº 40/21
Contratada: COMERCIAL 3 ALBE LTDA.
Objeto: Aquisição de 1.770 kit’s de cateter venoso central, 
para o enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente da disseminação do 
“CORONAVIRUS” no município. Empenho n° 7590/21. Valor 
Total R$166.380,00- SMS –Entrega Imediata

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021
ATA Nº 0326/21
CONTRATADA: PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS 
EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais de pintura– Valor 
Unitário - Item 10 - R$66,50- SME – Fabiana Zanquetta de 
Azevedo
–Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2021
ATA Nº 0327/21
CONTRATADA: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDI-
CAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados 
REMUME– Valor Unitário - Item 08 - R$1,610- SMS–Prazo 
de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2021
ATA Nº 0328/21
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados 
REMUME– Valor Unitário - Item 01 - R$0,037- SMS–Prazo 
de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2021
ATA Nº 0329/21
CONTRATADA: MERK S/A
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados 
REMUME– Valor Unitário - Item 13 - R$0,080- SMS–Prazo 
de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2021
ATA Nº 0330/21
CONTRATADA: MEDSI DISTRIBIODORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados 
REMUME– Valor Unitário - Item 15 - R$0,100- SMS–Prazo 
de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2021
ATA Nº 0331/21
CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAR-
MACEUTICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados 
REMUME– Valores Unitários - Item 21 - R$0,080;- Item 23 - 
R$190,000- SMS–Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2021
ATA Nº 0332/21
CONTRATADA: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados 
REMUME– Valores Unitários - Item 03 - R$0,310;- Item 04 
- R$0,210;- Item 05 - R$0,199;- Item 14 - R$0,065;- Item 18 
- R$5,800;- Item 20 - R$6,000- SMS–Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2021
CONTRATO nº PRE/0046/21
CONTRATADA: TJ MAQUINAS COMERCIO MANUTENÇÃO 
PAISAGISMO E TRANSPORTES LTDA EPP
OBJETO: Aquisição de cortador de grama - SMEL – Fabio 
Ferreira Dias Marcondes– Prazo de vigência: 12 meses. 
Valor Total: R$69.999,00

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 95/2021 – Processo 
1917/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de cateter intra-
venoso e seringa. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão 
pública realizada on line com início dia 30/03/2021, sendo 
adjudicados o item a empresa declarada vencedora: INJEX 
INDÚSTRIA CIRURGICAS LTDA item 2. O item 1 foi fracas-
sado.  Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras” - 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 
155/2021, processo 11.332/2021, objetivando o registro de 
preços para aquisição de sondas r kit sondagens Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-
-á até o dia 04/05/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 
08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, encon-
tram-se à disposição dos interessados, no Portal de Com-
pras.
EXTRATO 
EXTRATO DA SESSÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico 136/2021 Processo: 
11.227/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipos com 
controlador de fl uxos para os atendimentos de COVID-19. 
Secretaria Municipal de Saúde Em razão de uma única em-
presa a participar do certame e ter pedido sua desclassifi ca-
ção, utilizo a presente ferramenta para declarar o processo 
fracassado. Celia Candida Faria – pregoeira
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 

https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELE-
TRÔNICO n° 161/2021, PROCESSO 11411/2021, objeti-
vando o registro de preços para aquisição de equipos com 
controlador de fl uxos para os atendimentos de COVID-19. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 04/05/2021, às 14:00h. e abertura a 
partir das 14:02h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
102/2021 – PROCESSO Nº 1930/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição de marmitex para 
o atendimento dos pacientes das unidades de pronto aten-
dimento (UPAS) e para as unidades de internação - Covid. 
Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data da 
sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
22/04/2021 às 10:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
105/2021 – PROCESSO Nº 1963/2021 
Objeto: Aquisição de aparelhos de BIPAP e CPAP para o 
Centro Especializado em Reabilitação (CER). Secretaria 
Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de 
retomada do pregão em epígrafe para o dia 23/04/2021 às 
15:00hs para continuidade dos trabalhos. Lucia Helena Anto-
nio - Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 106/2021 – Processo 
1975/2021
Objeto: Registro registro de preços para aquisição de cesta 
básica para distribuição as famílias assistidas pelos centros 
de referência de Assistência Social (CRAS) do município, 
pelo Projeto Alimenta Rio Preto. Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento. Sessão pública realizada on 
line com início dia 06/04/2021, sendo adjudicados os itens 
a empresa declarada vencedora: DZ7 TECNOLOGIA & 
MARKETING EIRELI itens 1 e 2.  Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras”  Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Antonio Pedro Pezzuto Junior 
- Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento..

LEI Nº 13.729
DE 16 DE ABRIL DE 2021.

Declara de utilidade pública a Associação Civil Coração 
Solidário.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública, para todos os 
fi ns de direito, a “Associação Civil Coração Solidário”, en-
tidade sem fi ns lucrativos, com sede e foro no Município e 
Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo.
Parágrafo Único. A Associação Civil Coração Solidário está 
devidamente inscrita no CNPJ n°07.134.207/0001-06, sito à 
Rua Militão Policarpo Ferreira, 480, Jardim Maria Lúcia, CEP 
15047-089, em São José do Rio Preto/SP.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 16 de abril 
de 2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 15.225/2021
Projeto de Lei nº 018/2021
Autoria da propositura: Vereador Júlio Donizete

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência So-
cial do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1715
(De 20 de abril de 2021)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA 
COMPULSÓRIA, com proventos proporcionais sobre a 
média aritmética, à senhora CLARISSE GOMES, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem, 
nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 40, §1º, 
inciso II, e §3º da Constituição Federal, e de acordo com o 
artigo 1º, da Lei Federal nº 10.887, de 18.06.2004.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 02.2/0042/04/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 20/04/2021 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

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

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE DESPACHO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATO 08/2018 – DISPENSA 02/2018 – PROCESSO 
09/2018
Contratada: AIMAR OMERO SANSÃO
Objeto: Reajuste do contrato de locação de Imóvel (Av. João 
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Batista Vetorasso, 2260 – Distrito Industrial Waldemar de Oli-
veira Verdi (Rua José Guidi) – Cadastro Imobiliário Municipal 
nº 519.032.004).
Valor Mensal: R$ 21.628,56 Valor Anual: R$ 259.542,72 
Valor total do contrato: R$ 1.175.293,16. Data de assinatura: 
16.04.2021.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 
66/2020 – CHAMADA PÚBLICA 01/2020 –PROC.64/2020 
Contratada: , BANCO SAFRA S.A,
Objeto: contratação por credenciamento de instituição 
fi nanceira para efetuar o recebimento das contas de forneci-
mento de água, esgotamento sanitário e outros documentos 
que o SeMAE venha a emitir e autorizar no padrão de guia/
convênio de arrecadação da Federação Brasileira de Bancos 
– FEBRABAN.
Valor total estimado: R$13.260,00   Prazo: até 28.08.2025  
Data da Assinatura: 19/04/2021
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público.
# CREDOR Nº 0887093 – Constroeste Construtora e Partici-
pações Ltda
Valor: R$ 2.357.583,42
Motivo: Tendo em vista a liberação parcial do recurso para 
pagamento da medição vencida, o SeMAE efetuará a quita-
ção com recursos próprios.
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
S. J. Rio Preto 19.04.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

 

 

 
 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
NEGÓCIOS DE TURISMO / INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS 

São José do Rio Preto, 19 de abril de 2021 
Os permissionários relacionados abaixo, ficam devidamente 
COMUNICADOS da existência de débitos em aberto referentes às suas 
respectivas Inscrições Municipais. 

NOME INSCRIÇÃO 
MUNICIPAL 

NOTIFICAÇÃO 
FISCAL 

ADRIANA DE LOURDES 
GERMANO ELIAS 

147.729/0 44/2021 

ARLINDO VIEIRA DO PRADO 148.040/0 49/2021 
Considerando a existência de débitos em aberto, 
referentes às Inscrições Municipais supracitadas, objeto 
do Comunicado expedido por esta Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo, 
e 
Considerando que, transcorrido o prazo de 
regularização, até o presente momento não identificamos 
a quitação dos débitos ou a celebração de acordo de 
parcelamento,  

Ficam V.S.ª devidamente NOTIFICADOS da abertura de processo 
administrativo de SUSPENSÃO dos Termos de Permissão de Uso em 
vigência, nos termos do art. 40, I, “b”, do Decreto Municipal n.º 
13.863/2008, com redação dada pelo Decreto n.º 18.374/2020. 
Salientamos que a não quitação dos débitos no prazo de 60 (sessenta) 
dias, contados do recebimento da presente notificação, ensejará a 
Cassação dos Termos de Permissão de Uso em vigência, bem como o 
cancelamento da Inscrições Municipais e a lacração dos equipamentos 
utilizados. 
Desde logo, fica facultado a V.S.ª o exercício do contraditório e da 
ampla defesa, por meio da apresentação de defesa por escrito, no 
prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da presente 
notificação. 
Por fim, informamos que a regularização dos débitos poderá ser 
realizada via PoupaTempo ou através do Portal do Cidadão 
(https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/). 

Pedro Oliva Filho 
 

 

Inspetor Fiscal de Posturas 
IFP/SEMDEC 

 
 
 

 

 

 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
NEGÓCIOS DE TURISMO 

COMUNICADO 
São José do Rio Preto, 19 de abril de 2021 

A permissionária citada abaixo, fica devidamente COMUNICADA da 
existência de débitos em aberto referente à sua respectiva Inscrição 
Municipal. 

NOME INSCRIÇÃO MUNICIPAL 
ANDREZINA DA SILVA ROCHA 148.034/0 
   
   Informamos que o não pagamento do preço público e/ou taxas 
associativas ou condominiais devidas em virtude do exercício da 
atividade ambulante, pelo período de 6 (seis) meses, contínuos ou não, 
poderá ensejar a SUSPENSÃO da Permissão de Uso em vigência, nos 
termos do art. 40, § 3º, I, “b”, do Decreto Municipal n.º 13.863/2008, 
com redação dada pelo Decreto n.º 18.734/2020, se a situação não for 
regularizada no prazo de 15 (quinze dias) contados do recebimento do 
presente Comunicado. 
   Fica, desde logo, facultado a V. S.ª o exercício do contraditório e 
da ampla defesa com a apresentação de defesa por escrito no prazo 
supra. 
   A regularização dos débitos poderá ser realizada via Poupatempo 
ou através do Portal do Cidadão (https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/). 
 Para todos efeitos legais torna-se por este ato cientificado da 
irregularidade acima, estando sujeito a sanções legais pertinentes. 
 

Jorge Luís de Souza 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico 

e Negócios de Turismo  

CONVITE
LDO 2022

PROGRAMA DE METAS

Convidamos a população para assistir a transmissão da 
AUDIÊNCIA PÚBLICA a ser realizada no dia 28 de abril de 
2021, pela TV Câmara Municipal de São José do Rio Preto 
as 15:00 horas com retransmissão as 19:00 horas conforme 
abaixo:
1. Apresentação da Proposta da LDO - Lei de Diretri-
zes Orçamentárias para o exercício de 2022, em atendimen-
to ao artigo 48, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal; 
2. Apresentação da Execução do Programa de Metas, 
em atendimento ao artigo 64-A, § 6º, Emenda a Lei Orgânica 
do Município Nº 39.
PROF. ORLANDO JOSÉ BOLÇONE
Secretário Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação

 

 

 
      SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 02/2021 – SMA 
FICAM os candidatos abaixo citados, habilitados no CONCURSO 
PÚBLICO - EDITAL N.º 01/2018, para preenchimento dos cargos de 
COORDENADOR PEDAGÓGICO, DIRETOR DE ESCOLA e 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, cientificados que terão 30 
(trinta) dias corridos, a partir da publicação deste edital, para 
apresentarem toda documentação exigida conforme relação de 
documentos adiante elencados de forma que a Administração Pública 
possa examinar a prova do preenchimento das condições e posterior 
nomeação. 
Se os candidatos não entregarem toda a documentação exigida 
dentro do prazo estabelecido na Coordenadoria de Pessoal, 
localizada na Av. Alberto Andaló, n.º 3030, 3º andar do Paço 
Municipal, decairão do direito à nomeação. 
 
COORDENADOR PEDAGÓGICO – LC 616/2020 

Clas. Nome 
Data 

Exame Horário 
57 FERNANDA VOLLET 22/04/2021 14h00 
58 ISANETE MIGUEL DA SILVA 22/04/2021 14h30 

 
DIRETOR DE ESCOLA – LC 473/15 

Clas. Nome 
Data 

Exame Horário 
32 JULIANA EMERENCIANA GOES 22/04/2021 15h00 

 
DIRETOR DE ESCOLA – LC 616/2020 

Clas. Nome 
Data 

Exame Horário 

33 LAIS FERNANDA HONORIO RICARDO 
LEMOS 23/04/2021 14h00 

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – LC 330/10 

Clas. Nome 
Data 

Exame Horário 
1062 FABRICIO PEREIRA DOS SANTOS 23/04/2021 14h30 
1063 ANDREA GOULART 23/04/2021 15h00 
1064 PAULA RENATA CRESTANI PEREIRA 26/04/2021 14h00 
1065 ALINE CAROLINA COSTA DE OLIVEIRA 26/04/2021 14h30 
1066 MARIELE DE FATIMA BENETON 

MALHEIROS 
26/04/2021 15h00 

1067 ROSANGELA APARECIDA CALADO DE 27/04/2021 14h00 

 

 

SOUZA 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – LC 616/2020 

Clas. Nome 
Data 

Exame Horário 
1068 DIANACACIA PASSOS DA SILVA 27/04/2021 14h30 

 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSÍVEL NOMEAÇÃO 
CONCURSO - EDITAL 01/2018 
Trazer os documentos na ordem da relação e originais para 
atestar a autenticidade: 
1) 01 (uma) foto 3x4 recente; 
2) Carteira de Identidade – R.G. (cópia) - Não será aceita a CNH; 
3) Cadastro de Pessoa Física - CPF (cópia); 
4) Comprovante de endereço (cópia); 
5) Carteira Profissional – 02 cópias das páginas onde constam a 

foto, os dados pessoais, os Contratos de Trabalho, Contribuição 
Sindical, FGTS e Anotações Gerais, sempre copiando a próxima 
folha em branco (de todas as Carteiras de Trabalho) e 
Declarações de órgãos públicos (ref. Registros de Trabalho 
exercidos anteriormente, se houver); 

6) PIS/PASEP - Encaminhar-se a Caixa Econômica Federal e ao 
Banco do Brasil, portando a Carteira de Trabalho; solicitar que 
sejam feitas as pesquisas do PIS e do PASEP atualizadas 
(trazer os documentos que serão fornecidos pelos dois 
bancos, mesmo não constando número de inscrição); 

7) Trazer Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site 
www.tse.jus.br; 

8) Certificado de Reservista (cópia); 
9) Documento comprobatório do estado civil (cópia); 
10) Trazer consulta efetuada no site do eSocial: 

consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml e caso 
conste pendência no  
resultado da consulta (campo “mensagem”) esta deve ser 
sanada, conforme campo “orientação”, até a entrega da 
documentação. 
 

11) Certidão de Nascimento ou R.G. dos filhos menores de 21 anos 
e dos maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam 
cursando universidade e dos filhos deficientes de qualquer idade 
(cópia); 

12) Carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos (cópia); 

 

 

13) Comprovar os requisitos exigidos para o exercício do cargo, 
elencados no Quadro 1 do item 2.1, Capítulo 2 do Edital 
Normativo (Cópia); 

14) Trazer a pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efetuada 
no site do Tribunal de Contas (www4.tce.sp.gov.br/siscaanet) 
para a verificação de acúmulos.  
Os cargos, empregos e funções anteriores que não 
estiverem ativos e que não constem a data da 
Demissão/Exoneração nas respectivas pesquisas, trazer a 
publicação da exoneração ou a baixa na Carteira de Trabalho; 

15) Declarações (redigidas de próprio punho ou digitadas) com a 
devida qualificação pessoal (Nome, RG, CPF e endereço) e 
declarando sob as penas da lei: 

15.1) Possuir ou não cargo/emprego/função pública, de acordo com a 
Constituição Federal. Em caso positivo, juntar documentação 
comprobatória; 

15.2) Não ter sido demitido(a) do serviço público Federal, Estadual ou 
Municipal em consequência de Processo Administrativo (por 
justa causa ou a bem do serviço público); 

15.3) Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia da 
última Declaração do Imposto de Renda; 

15.4) Beneficiário(a) ou não de aposentadoria pública, em caso 
positivo, trazer comprovante; 

15.5) Cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cinco) anos;  
16) Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais 

(âmbitos Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) anos, 
expedidas pelos órgãos competentes dos Estados onde reside 
e residiu no período de abrangência. Em caso positivo, trazer a 
Certidão de Objeto e pé. 
Obs: Podem ser expedidas via Internet:  
Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar 
Secretaria de Segurança Pública); 
Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na 
obtenção da Certidão, via Internet, solicitar diretamente no órgão 
competente). 

17) Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) anos, 
expedidas pelos órgãos competentes Âmbito Estadual - das 
cidades onde reside e residiu e Âmbito Federal – dos 
Estados onde reside e residiu no período de abrangência. Em 
caso positivo, trazer a Certidão de Objeto e pé. 
Obs: Endereço dos órgãos competentes em São José do Rio 
Preto - SP:  
Estadual: emissão via internet, em todo Estado de São Paulo, 
no endereço https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do - 

 

 

Certidão de Distribuição de Ações Criminais OnLine, não 
serão aceitas de Execuções Criminais - Fórum Estadual – 
Rua Marechal Deodoro, 3036 – Centro.  
Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.jus.br 
- Justiça Federal: Rua dos Radialistas Riopretenses, 1.000 – 
Chácara Municipal. 

18) Após realização da perícia médica, retirar documento no 
SEESMT referente à abertura de conta e dirigir-se ao Banco 
Bradesco, munido também de cópia do RG., CPF e 
comprovante de endereço, para abertura de Conta Salário, 
vinculada ao CNPJ da Prefeitura de S.J.Rio  Preto. Trazer 
cópia do comprovante de abertura da conta constando CPF 
e identificação do CNPJ; 

19) Acessar: https://www.riopreto.sp.gov.br/concursos, imprimir e 
preencher: 

 Formulário de Dados Cadastrais e a Autodeclaração de 
Raça – Trazer no ato de entrega da documentação e 

 Formulário de Anamnese - Levar no Exame Médico 
Admissional, agendado conforme o presente Edital de 
Convocação, juntamente com a cópia da Carteira de 
Vacinação - SEESMT, Av. Alberto Andaló, 3030, térreo do 
Paço Municipal, tel.: (17) 3203-1128. 

20) Outros documentos que a PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO julgar necessários. 

 
OBSERVAÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS. 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:  

 Prazo para protocolo da documentação: 
Edital:  02/2021         Publicado: 20/04/2021        Término: 
21/05/2021 
O atendimento para entrega da documentação para nomeação 
e posse será feito somente mediante agendamento na 
Coordenadoria de Pessoal pelo Telefone (17) 3203-1337; 

 Desde que estejam todos os documentos prontos, poderão ser 
entregues a qualquer momento, dentro do prazo estipulado, 
observado o disposto no item anterior. 

São José do Rio Preto, 19 de abril de 2021. 
ADILSON VEDRONI 

      Secretário Municipal de Administração 
  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDI
TAL 
DE 
AR
QUI
VA
ME

NTO 
DE 

PRO
CES
SO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

ARIZA & ARIZA LOTERICAS LTDA 02105/20 AIF-P-A 
000202 

JOSE RENATO MALUF COCENZO ME 01789/14 AIF-I-E 3489 
 

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

AUTO POSTO REDENTORA RIO 02483/20 25 AIP-A-N 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01454/21 AIF-P-C 
000283 

CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA 
ME 01449/21 AIF-S-V 

000115 

DROGARIA SÃO PAULO S/A 01452/21 AIF-P-C 
00280 

ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL 
FAZENDO ARTE LTDA 01458/21 AIF-M-L 

000168 

FERNANDO CINTRA SANCHES EIRELI 01456/21 AIF-P-C 
000281 

JOTA SUPERMERCADOS COMERCIO 
VAREJISTA DE ALIMENTOS 01446/21 AIF-S-D 

000224 

LIMA E COSTA ACADEMIA LTDA ME 01451/21 AIF-A-S 
000135 

MAIS MINI MERCADO LTDA 01457/21 AIF-A-S 
000136 

NBM LOTERICAS LTDA 01453/21 AIF-P-H 
000120 

RIBEIRO & DRIGO ACADEMIA 
ESPORTIVA LTDA ME 01450/21 AIF-A-S 

000134 

SGA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 01448/21 AIF-A-N 
000320 

SUPERMERCADO PORECATU LTDA 01455/21 AIF-P-C 
000282 

SUPERMERCADO PORECATU LTDA 01445/21 AIF-S-D 
000225 

SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA 01447/21 AIF-S-D 
000223 



 

 

PRETO LTDA UFM 000377 

JOAO SERGIO FRANCISQUINI 02475/20 105 
UFM 

AIP-A-N 
000375 

OLI PUFS ESTOFADOS LTDA 02477/20 20 
UFM 

AIP-A-N 
000376 

TENDA COMERCIO DE VEICULOS 
EIRELI ME 02445/20 20 

UFM 
AIP-P-H 
000082 

 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ANULADOS E ARQUIVADOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
ANA CLAUDIA RODRIGUES MARTINS 
BROCANELLI 01415/19 AIF-S-F 

000088 
São José do Rio Preto, 20 de Abril de 2021. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

B-8 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
20 de abril de 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2021

8ª Reunião Ordinária - Conselho Municipal de Habitação
(2019-2021)
O  Presidente do Conselho Municipal de Habitação de São 
José do Rio Preto, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo Regimento Interno – Decreto nº 16.020 de 07 
de novembro de 2011 e pela Lei Municipal nº 8.397 de 19 de 
junho de 2001, alterada pela Lei nº 10.820 de 17 de novem-
bro de 2010, FAZ SABER a quem possa interessar que, face 
ao enfrentamento do Coronavirus/Covid-19 Convoca seus 
membros para manifestação quanto aos itens de pauta da 
8ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Habitação - 
CMH, biênio 2019-2021 encaminhada por e-mail e reunião 
virtual dia 30 de abril de 2021 (sexta-feira) às 8h30. Eventu-
ais dúvidas poderão ser esclarecidas por esta Secretaria por 
meio do email: smhab@riopreto.sp.gov.br ou pelo Telefone/
Whatsapp (17) 3211-5560 com a Secretária Executiva do 
Conselho, Sra. Selma Cristina Ketelut Carneiro.
Manoel de Jesus Gonçalves
Presidente do Conselho Municipal de Habitação

Extrato de portaria n°008/2018 CGCM/SMTTS de 05 de 
junho de 2018 ref. a Sindicância Investigativa 008/2018: 
onde foram apurados os fatos relatados no documento nº 
0097/2018 - Ouvidoria/GCM, decidiu-se pelo ARQUIVAMEN-
TO desta,  com base no art. 233, I, combinado com o artigo 
263 ambos da Lei Complementar 05 de 28 de dezembro de 
1990. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANS-
PORTES E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EMPRO

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

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO SICOM Nº 21/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2021 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza, conforme quantidades e 
especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
Ata nº 05/2021 
Contratada: SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA – ME 
Itens/Valor unitário: 1-R$ 2,18; 7-R$ 4,19; 11-R$ 23,92; 12-R$ 0,65; 13-R$ 2,27; 14-R$ 1,60; 15-R$ 
2,50; 16-R$ 15,08; 20-R$ 39,00; 21-R$ 8,25; 22-R$ 6,38; 23-R$ 5,98; 24-R$ 5,50; 25-R$ 10,28; 26-
R$ 68,90; 28-R$ 32,80; 30-R$ 6,00; 32-R$ 13,90; 33-R$ 15,00; 34-R$ 16,60; 35-R$ 9,90; 36-R$ 4,20 
e 37-R$ 10,40. Total: R$ 22.801,16 (vinte e dois mil, oitocentos e um reais e dezesseis centavos). 
Ata nº 06/2021 
Contratada: FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI 
Item/Valor unitário: 31-R$ 9,80. Total: R$ 14.112,00 (quatorze mil, cento e doze reais). 
Ata nº 07/2021 
Contratada: ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI 
Itens/Valor unitário: 2-R$ 5,45; 3-R$ 7,45; 4-R$ 6,65; 6-R$ 19,50; 8-R$ 2,10 e 9-R$ 11,15.  
Total: R$ 14.457,00 (quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais). 
Ata nº 08/2021 
Contratada: BASE LIMP E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI – ME 
Itens/Valor unitário: 5-R$ 2,10; 10-R$ 2,85; 17-R$ 2,48; 18-R$ 3,50; 19-R$ 62,84; 27-R$14,80 e 29-
R$ 6,53. Total: R$ 4.660,32 (quatro mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e dois centavos). 
Vigência: 12 meses. Data da assinatura: 15 de abril de 2021. Recursos orçamentários: 3390.30 – 
Material de Consumo. Base Legal: Leis Federais nº10.520/02 e nº8.666/93, Decretos Municipais 
nº9.929/98, nº13.024/05 e nº13.552/07, Resolução nº1056/06 e Lei Complementar nº123/06. São 
José do Rio Preto, 16 de abril de 2021. Ver. Pedro Roberto Gomes Presidente da Câmara Municipal 
de São José do Rio Preto. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP 

 
 
EXTRATO DE ADITIVO 
PROCESSO Nº 18/2021 
ADITIVO CONTRATUAL Nº 10/2021 
QUARTO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 07/2017 
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO RIO PRETENSE DE 
PROMOÇÃO DO MENOR – ARPROM. 
Objeto: Prorrogação por 12 (doze) meses, reajuste e alteração 
de cláusula do contrato nº 07/2017, firmado com a Associação 
Riopretense de Promoção do Menor – ARPROM, que tem 
como objeto a contratação de até 6 (seis) menores aprendizes 
com carga horária máxima de 06 (seis) horas diárias. Valor 
Global: R$ 91.400,40 (noventa e um mil, quatrocentos reais e 
quarenta centavos). Vigência: 18 de abril de 2021 a 17 de abril 
de 2022. Data da assinatura: 16 de abril de 2021. Recursos 
orçamentários: nº 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica. Base Legal: artigos 57, II e 55, III, da Lei 
Federal nº 8.666/93. São José do Rio Preto, 19 de abril de 
2021. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES Presidente da Câmara 
Municipal. 
 
 
 

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO
Pregão Eletrônico nº 002/2021
Processo n° 7121/2021
CONTRATO Nº: 006/2021
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: TELEFÕNICA BRASIL S/A
OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de Telefonia Móvel (Celular) com 
aparelhos celulares e modens em comodato, para operação 
de transmissão Dados e Voz, de acordo com as normas e 
regulamentos expedidos pela Agência Nacional de Teleco-
municações – ANATEL, destinados à EMPRO Tecnologia e 
Informação, conforme especifi cação técnica do Anexo I, do 
Pregão Eletrônico n.º 002/2021.
VALOR: R$ 220.080,00 (duzentos e vinte mil e oitenta reais)
VIGÊNCIA: 12 meses. 
DATA DO CONTRATO: 08 de abril de 2021.
São José do Rio Preto/SP, 19 de abril de 2021. 
Angelo Bevilacqua Neto - Diretor- Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

(PREGÃO PRESENCIAL 002/2017)

QUINTO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 012/2021.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 018/2017.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
CONTRATADA: Algar Multimídia S/A.
VIGÊNCIA: 12 de abril de 2021 a 11 de abril de 2022.
VALOR: R$ 206.280,00 (duzentos e seis mil e duzentos e 
oitenta reais)
DATA ASSINATURA: 08 de abril de 2021.
São José do Rio Preto/SP, 19 de abril de 2021.
Angelo Bevilacqua Neto – Diretor Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

(PREGÃO PRESENCIAL 002/2017)

QUINTO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 013/2021.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 017/2017.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
CONTRATADA: Telefônica Brasil S/A.
VIGÊNCIA: 12 de abril de 2021 a 11 de abril de 2022.
VALOR: R$ 216.845,04 (duzentos e dezesseis mil, oitocen-
tos e quarenta e cinco reais e quatro centavos)
DATA ASSINATURA: 08 de abril de 2021.
São José do Rio Preto/SP, 19 de abril de 2021.
Angelo Bevilacqua Neto – Diretor Presidente.

"ABANDONO DE EMPREGO" 

Sr. Adilor Francisco Ribeiro - CTPS nº078247-série 0460–SP. Esgotados 
nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se em local não 
sabido, informamos que está rescindido seu contrato de trabalho, 
caracterizando Abandono de Emprego devido as suas faltas injustificadas 
desde 20/01/2020, convidamos a comparecer em nosso escritório para retirar 
sua carteira de trabalho e sua rescisão, dentro do prazo de 48 horas a partir 
desta publicação, nos termos do artigo 482 da CLT. São José do Rio Preto 12 
de Abril de 2021. AJ PÃES E DOCES EIRELI CNPJ 24.194.291/0001-64, Rua 
Padre Antônio Vieira, nº 15 Jardim Santa Catarina – CEP 15.080-130 São José 
do Rio Preto, SP  

 


