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Deliberação 03/2020 – Retificada 

O Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus, considerando a necessidade de adoção 
de medidas de prevenção e controle da Pandemia COVID, mantida a classificação do município 
pelo Plano São Paulo, como fase 2 (cor laranja), revoga as Deliberações 01/2020 e 02/2020, e 
delibera: 

 

1. As atividades consideradas essenciais, determinadas pelos governos estadual e 
federal, não estarão impedidas de funcionar em qualquer nível, porém deverão cumprir as 
regras quanto às limitações dos atendimentos presenciais.  

2. Não são consideradas atividades essenciais os estabelecimentos ou serviços cujos 
serviços essenciais prestados ou produtos essenciais comercializados representem menos de 
70% dos serviços prestados e/ou produtos disponíveis para comercialização. 

 

3. Estão proibidas durante a Pandemia:  

 
3.1. A venda de produtos, distribuição de panfletos, entre outras abordagens que não 
respeitem o distanciamento mínimo entre pessoas, nas vias públicas; 

3.2. Qualquer propaganda, publicidade ou promoção pelos estabelecimentos comerciais e 
de serviços que estimulem a aglomeração de pessoas. 

3.3. Aglomeração, considerada mais de 3 (três) pessoas, em áreas coletivas de eventos, 
esportes e lazer em condomínios residenciais, parques, ginásios e outras áreas, públicas ou 
privadas, incluindo festas particulares em chácaras e condomínios. 

3.4. Exposição de produtos no ambiente externo do estabelecimento; 

3.5. Serviços de manobrista (valet); 

3.6. Utilização de via pública para atendimento aos clientes dentro dos veículos ou 
qualquer outra adaptação do sistema drive-thru que não garanta a distância segura/barreira 
entre funcionário e cliente durante atendimento. 

3.7. Qualquer tipo de atendimento ao público nas dependências dos estabelecimentos ou 
serviços nos dias de funcionamento não autorizados, inclusive atendimento nos veículos (drive-
thru). 

3.8. O consumo de bebidas alcoólicas em toda a extensão de área abrangida pelos postos 
de combustíveis, estabelecimentos comerciais, logradouros públicos, estacionamentos e qualquer 
outra área passível de aglomeração de pessoas. 

3.9. Acesso aos estabelecimentos comerciais de qualquer acompanhante, inclusive 
crianças. 

3.9.1. Em casos de impossibilidade de deixar crianças em casa, o responsável deve 
preencher, antes da entrada no local, termo de responsabilidade, constando nome, 
endereço, RG, idade da criança acompanhante e justificativa do fato. 

3.9.2. O estabelecimento deve manter cópia do termo de responsabilidade no 
local para fins de fiscalização. 
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3. Toda população em geral deve: 

3.1. Evitar sair de sua residência e circular em qualquer local público ou privado de uso 
coletivo, exceto nas situações de deslocamento:  

3.1.1. Para chegar ao local de trabalho; 

3.1.2. Para prestação de serviços autônomos; 

3.1.3. Para aquisição de alimentos e outros produtos essenciais (medicamentos, 
produtos para saúde etc), sem acompanhantes; 

3.1.4. Para atendimento em serviços de saúde, sendo justificável acompanhante; 

3.1.5. Para exercer atividade em serviços de saúde, segurança pública e assistência 
social. 

3.2. Evitar realizar e receber visitas em casa, abolindo principalmente festas e reuniões; 

3.3. Lavar suas mãos frequentemente com água e sabão, ou higienizar com álcool em gel 
70%; 

3.4. Evitar toque nos olhos, nariz e boca; 

3.5. Utilizar máscaras em situações de saída de sua residência;  

3.6. Higienizar embalagens e objetos manuseados; 

3.7. Evitar circulação desnecessária; 

3.8. Evitar contato físico com outras pessoas, mantendo o distanciamento de 1,5 metros; 

3.9. Evitar levar acompanhante ao sair de casa.  

3.10. Procurar manter crianças em casa e, quando ao ar livre: sem contato com outras 
crianças e não permitir a utilização de equipamentos compartilhados em áreas de recreação 
(parquinhos) a fim de reduzir a cadeia de transmissão.  

3.11. Idosos e população com comorbidades (diabéticos, cardíacos, obesos, hipertensos, 
imunodeprimidos, dentre outros) devem procurar permanecer em casa e sair somente em 
caso de extrema necessidade, quando não houver quem o substitua ou como solicitar o 
atendimento em domicílio.  

3.12. Realizar higienização de máscaras confeccionadas em tecido (reutilizáveis):  

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

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

3.12.3. Secar naturalmente; 

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

 

4. Todos os Estabelecimentos/Serviços/Locais devem obrigatoriamente:  

4.1. Afixar informações visíveis na entrada e em locais estratégicos sobre as condutas no interior 
do estabelecimento em relação às medidas de prevenção do COVID-19. 
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4.2. Todos os funcionários devem ser capacitados quanto a todas as medidas de prevenção à 
transmissão do COVID-19. 

4.3.  Considerar a capacidade máxima de ocupação calculada na proporção de 1 (um) 
cliente/usuário para cada 10m2 de área construída do estabelecimento, ou seja:  

4.3.1. 20% da capacidade = 2 clientes para cada 100m2 (ou fração) de área útil construída 
(exceto estacionamento), ou 1 cliente para estabelecimento com área útil menor que 50m2. 

4.3.2. 30% da capacidade = 3 clientes para cada 100m2 (ou fração) de área útil construída 
(exceto estacionamento), ou 1 cliente para estabelecimento com área útil menor que 50m2. 

4.4. Garantir uso obrigatório de máscara de proteção respiratória com cobertura total do 
nariz e boca para os funcionários, sem espaços laterais; 

4.4.1. A troca deve ser realizada a cada 3 horas ou sempre que esta se apresentar 
úmida ou com sujidades; 

4.4.2. Cada funcionário deve possuir quantidade suficiente para utilização a cada 
dia.  

4.4.3. Recomendada a 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. 

4.4.3.1. Este protetor facial não deve ser utilizado próximo a qualquer equipamento 
gerador de calor; 

4.4.3.2. A superfície externa e interna do protetor deve ser higienizada a cada 1 
hora, no mínimo, com álcool 70% ou desinfetante específico para a finalidade. 

4.4.3.3. O protetor facial não substitui a obrigatoriedade do uso de máscara de 
proteção respiratória. 

4.5. Garantir uso de respiradores para particulados (N95, PFF2 ou equivalente) pelos 
profissionais da área de beleza durante os serviços prestados no endereço do solicitante com 
atendimento individualizado, considerando a impossibilidade de distanciamento e a dificuldade 
de uso de máscara pelo cliente durante o atendimento. 

4.6. Possuir certificação do curso EAD COVIDV 19 quanto a medidas de prevenção durante 
a Pandemia, oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde, oferecido gratuitamente, e disponível 
a toda população. Sendo de responsabilidade do proprietário de estabelecimento a ampla 
divulgação das medidas de prevenção e controle entre os seus colaboradores.  O curso está 
disponível no site http://ead.saude.riopreto.sp.gov.br/. Esta medida será obrigatória após dia 08 
de junho de 2020. 

4.7. Assegurar que as pessoas adentrem os locais e utilizem os serviços com uso de máscara 
de proteção respiratória com cobertura total do nariz e boca; 

4.8. Garantir a renovação de ar (entrada de ar externo e saída do ar interno – troca de ar), 
preferencialmente com ventilação natural e, quando instalado equipamento de climatização (ar 
condicionado), pois este equipamento não cumpre esta função (não realiza troca de ar): 

4.8.1. Manter sistemas mecânicos de ventilação e de climatização limpos, 
implantando Plano de Manutenção, Operação e Controle, registrando os 
procedimentos realizados: 
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4.8.1.1. Limpar mensalmente a grelha de tomada de ar externo, quando se tratar de 
sistema de ar central; 

4.8.1.2. Limpar mensalmente todos os filtros, ou em menor período, quando 
apresentar sujidades; 

4.8.1.3. Limpar mensalmente a bandeja de condensação; 

4.8.1.4. Limpar trimestralmente desincrustar semestralmente as serpentinas de 
aquecimento e resfriamento; 

4.8.1.5. Limpar trimestralmente desincrustar semestralmente o umidificador, 
quando se tratar de sistema de ar central; 

4.8.1.6. Limpar o ventilador semestralmente; 

4.8.1.7. Limpar mensalmente a casa de máquinas/plenum de mistura, quando se 
tratar de sistema de ar central; 

4.9. Manter disponível Kit completo de higiene de mãos em todos os sanitários e lavatórios 
de mãos disponíveis, contendo sabonete líquido, álcool em gel 70% e toalhas de papel não 
reciclado; 

4.10. Disponibilizar na entrada e em lugares estratégicos de fácil acesso, álcool em gel 70% 
para a assepsia de mãos de funcionários, colaboradores, clientes e usuários dos serviços; 

4.11. Higienizar, no início das atividades e após cada uso, as superfícies de toque; 

4.12. Higienizar os pisos e banheiros com produto desinfetante no início das atividades e a 
cada intervalo de no máximo 3 (três) horas; 

4.13. Abolir autosserviço (self-service) dos estabelecimentos do ramo de alimentação 
(padarias, restaurantes, lanchonetes e similares); 

4.14. Proibir acesso de clientes, funcionários e colaboradores com sintomas gripais às 
dependências dos estabelecimentos, sendo o obrigatório o monitoramento de temperatura 
diariamente dos funcionários e colaboradores nos serviços essenciais;  

4.15. Proibir circulação de pessoas nas salas destinadas a atendimento individual, sendo que 
também não devem servir de passagem para acesso a outros ambientes; 

4.16. Utilizar sistema de senhas, ou outro eficaz, a fim de evitar a aglomeração de pessoas 
dentro do estabelecimento ou aguardando atendimento; 

4.17. Realizar controle de distanciamento de filas por meio de demarcação em piso ou outro 
sistema eficaz, quando esta for inevitável; 

4.18. Abolir sistemas de identificação por meio de biometria; 

4.19. Incentivar os profissionais a trabalharem em horários alternados; 

4.20. Garantir, nos serviços prestados por profissionais, de atividades físicas realizadas no 
endereço do solicitante, o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas durante todo o 
período da atividade, a higienização dos objetos e materiais utilizados (entre um uso e outro) e o 
atendimento de, no máximo, 2 (duas) pessoas. 

4.21. Cumprir as regras estabelecidas para a atividade predominante existente 
(independente da atividade principal registrada), que deverá estar regularizada junto aos órgãos 
municipais (licença sanitária, quando necessária, e, alvará de funcionamento municipal) 
estendendo-se as mesmas regras às demais atividades registradas.  
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4.22. Implantar sistema de informação visível ao público nas entradas dos estabelecimentos 
maiores de 500m2 de área construída, sobre a capacidade máxima permitida de público e o 
número de pessoas existentes no momento. 

4.23. Implantar nos corredores de acesso e circulação de pessoas, inclusive funcionários, dos 
estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços com mais de 500m2 de área construída, 
mão de direção para circulação de pessoas, garantindo o distanciamento de 1,5 metros. 

4.24. Restringir o uso da área de estacionamento nos estabelecimentos com mais de 500m2 
de área construída, quando houver, compatibilizando a área (ou a permissão de acesso) à 
capacidade definida para atendimento ao público. 

4.25. Garantir o distanciamento entre pessoas: distância mínima de 1,5 metros entre cada 
pessoa em todas as direções (2,25 m2/pessoa), inclusive nas filas, entre assentos e entre 
funcionários (local de trabalho, descanso e de refeições).  

4.25.1. Nos atendimentos ao público onde não é possível a manutenção deste 
distanciamento mínimo, providenciar anteparo de proteção (barreira física) entre 
funcionário e usuário/cliente. 

4.26. Restringir as feiras livres ao comércio do ramo de alimentação, que devem cumprir as 
mesmas regras das atividades de comércio varejista correspondente.  

4.27. Permitir a realização de velórios por até 4 horas e com, no máximo, 10 pessoas por 
sala, com rotatividade e sem permanência nos seus espaços de convivência, sendo que em casos 
de suspeita COVID 19, o caixão deverá ser lacrado. 

4.28. Vedar, nos cemitérios, a entrada de visitantes em feriados e datas comemorativas. 

4.29. Os estabelecimentos regrados quanto ao horário de atendimento presencial ao público 
(6 horas) poderão fora do horário e dias autorizados, manter as atividades internas. 

4.29.1. Manter fechadas todas as portas e vias de acesso ao público durante a 
realização de atividades internas sem permissão de atendimento ao público. 

4.29.2. As atividade de entrega (delivery) ou serviço no endereço do solicitante 
estão permitidas durante a realização de atividades internas, sem atendimento ao 
público. 

4.30. Realizar drive-thru apenas nos dias autorizados, quando possuir estrutura para tal: área 
de entrada e saída de veículos e barreira física de proteção entre funcionário e usuário. 

4.30.1.  Fica proibido o acesso ou parada de veículos sobre calçadas, corredores de 
ônibus e demais locais proibidos pelas regras de trânsito, bem como utilizar-se de 
mesas, cadeiras, cones ou similares para reservas de vagas nas vias públicas.  

4.31. Os uniformes devem ser utilizados exclusivamente nas dependências da empresa e, 
lavados e trocados diariamente.  

4.32. Higienizar os veículos de transporte de passageiros a cada rodada; 

 

4. Medidas específicas em cada estabelecimento/serviço da fase 2:  

Para classificação dos estabelecimentos/serviços foi considerada a essencialidade (legenda 1) e o 
risco de contaminação (legenda 2), e devem ser seguidas considerando dias de funcionamento, 
horário de funcionamento e as regras de funcionamento permitidas.  
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Os horários de funcionamento foram escalonados visando redução de circulação de pessoas, 
prioritariamente dos funcionários em transporte público. 

 

Legenda 1 - Essencialidade 

 

São considerados serviços essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades 
inadiáveis da população, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a 
sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. 

 

  Essencial 

  Não Essencial 

 

 

 

 

Legenda 2 – Risco de contaminação  

 

O risco refere-se à possibilidade de transmissão do 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 

 

5. Lista das atividades e regramento na fase 2 – COR LARANJA (anexo) 

 

Presidente do Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavirus Dr. Aldenis Albaneze Borim e 
demais membros do comitê: Ana Carolina Boldrin Cardoso, André Luciano Baitelo, Andreia 
Francesli Negri Reis, Antonio Fernando Araújo, Daniela Cassia Calgaro Souza, Diene Heiri Longhi 
Trajano, Gisele Gasques Molina, Ligia Cavassani, Maria Amélia Zanon Ponce da Rocha, Mauricio 
Nogueira, Miriam Wowk dos Santos Silva, Soraya Andrade Pereira, Viviane Anheti Prado. 
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AGRICULTURA, PECUÁRIA E SERVIÇOS 
RELACIONADOS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.

PRODUÇÃO FLORESTAL
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.

PESCA E AQÜICULTURA
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA E 
CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE 
PRODUÇÃO PRÓPRIA

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários, sem consumo no local.

FABRICAÇÃO DE BEBIDAS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO FUMO
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS 
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E 
ACESSÓRIOS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE 
ARTEFATOS DE COURO, ARTIGOS PARA 
VIAGEM E CALÇADOS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E 
PRODUTOS DE PAPEL

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.
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REGRAS PARA FUNCIONAMENTO

DESCRIÇÃO

A AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA
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IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

FABRICAÇÃO DE COQUE, DE PRODUTOS 
DERIVADOS DO PETRÓLEO E DE 
BIOCOMBUSTÍVEIS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS 
FARMOQUÍMICOS E FARMACÊUTICOS

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E 
DE MATERIAL PLÁSTICO

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS 
NÃO-METÁLICOS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

METALURGIA
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL, 
EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA, PRODUTOS ELETRÔNICOS E 
ÓPTICOS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E 
MATERIAIS ELÉTRICOS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, 
REBOQUES E CARROCERIAS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.
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FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE 
TRANSPORTE, EXCETO VEÍCULOS 
AUTOMOTORES

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

FABRICAÇÃO DE MÓVEIS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE JOALHERIA, 
BIJUTERIA E SEMELHANTES

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

FABRICAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS PARA PESCA E 
ESPORTE

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

FABRICAÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS 
RECREATIVOS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

FABRICAÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS 
PARA USO MÉDICO E ODONTOLÓGICO E DE 
ARTIGOS ÓPTICOS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

FABRICAÇÃO DE ESCOVAS, PINCÉIS E 
VASSOURAS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA E PROTEÇÃO 
PESSOAL E PROFISSIONAL

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

32.92-2

32.99-0

32.3

32.4

32.5

32.9 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS

32.91-4

30

31

32 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS

32.1

32.2
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MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO 
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

ELETRICIDADE, GÁS E OUTRAS UTILIDADES
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.  

CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.  

ESGOTO E ATIVIDADES RELACIONADAS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.  

COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE 
RESÍDUOS; RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.  

DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE 
GESTÃO DE RESÍDUOS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.  

INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.  

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, FERROVIAS, 
OBRAS URBANAS E OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.  

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA ENERGIA 
ELÉTRICA, TELECOMUNICAÇÕES, ÁGUA, 
ESGOTO E TRANSPORTE POR DUTOS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.  

42 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

42.1

42.2

F CONSTRUÇÃO

41 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

41.1

41.9

E ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO

36

37

38

39

33

D ELETRICIDADE E GÁS

35
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CONSTRUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRA-
ESTRUTURA

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.  

DEMOLIÇÃO E PREPARAÇÃO DO TERRENO
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E 
OUTRAS INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.  

OBRAS DE ACABAMENTO
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.  

OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA 
CONSTRUÇÃO

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.  

COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.  

COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA 
VEÍCULOS AUTOMOTORES

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.

COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 
MOTOCICLETAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.

REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO 
COMÉRCIO, EXCETO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.

COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS-
PRIMAS AGRÍCOLAS E ANIMAIS VIVOS

Dias e horários de funcionamento regulares. 
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários

46 COMÉRCIO POR ATACADO, EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS

46.1

46.2

45 COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS

45.1

45.2

45.3

45.4

43.1

43.2

43.3

43.4

G COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS

42.3

43 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO
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COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários

COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS, 
ARTEFATOS DE TECIDOS E DE ARMARINHO

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades internas permitidas.

COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO 
VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades internas permitidas.

COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS E 
ARTIGOS DE VIAGEM

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades internas permitidas.

COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO E 
VETERINÁRIO

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários

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

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários

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

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários

COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE 
ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; LIVROS, 
JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades internas permitidas.

46.3

46.4 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE CONSUMO NÃO-ALIMENTAR

46.41-9

46.42-7

46.43-5

46.44-3 

46.45-1

46.46-0 

46.47-8 
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COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E 
ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades internas permitidas.

COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E 
PRODUTOS DE TECNOLOGIAS DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.

COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, 
APARELHOS E EQUIPAMENTOS, EXCETO DE 
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.

COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA, 
FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAL 
ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.

COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM 
OUTROS PRODUTOS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.

COMÉRCIO ATACADISTA NÃO-ESPECIALIZADO
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.

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

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários.

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

Dias e horários de funcionamento regulares.
 Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA
47.1 COMÉRCIO VAREJISTA NÃO-ESPECIALIZADO

47.11-3

47.12-1

47.13-0 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

46.5

46.6

46.7

46.8

46.9

47

46.49-4 
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LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE 
DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, 
EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

 LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) DE 
AEROPORTOS, PORTOS E EM FRONTEIRAS 
TERRESTRES

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

 PADARIA E CONFEITARIA COM 
PREDOMINÂNCIA DE REVENDA

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários, sem consumo no local.

COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários, sem consumo no local.

COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, 
BOMBONS E SEMELHANTES

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem consumo no local. 

COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES E 
PESCADOS - AÇOUGUES E PEIXARIAS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários, sem consumo no local.

COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem consumo no local.

COMÉRCIO VAREJISTA DE 
HORTIFRUTIGRANJEIROS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários, sem consumo no local.

47.29-6
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE; PRODUTOS DO FUMO

4721-1/02 

4721-1/03

4721-1/04 

47.22-9

47.23-7

47.24-5

4713-0/02 

4713-0/04 

4713-0/05

47.2  COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO
47.21-1 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PADARIA, LATICÍNIO, DOCES, BALAS E SEMELHANTES
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TABACARIA

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem consumo no local.

COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM 
LOJAS DE CONVENIÊNCIA

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem consumo no local.

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

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem consumo no local.

COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS 
PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas. 

COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE 
INFORMÁTICA

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E 
COMUNICAÇÃO

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

47.52-1

47.31-8 

47.32-6 

47.4

47.5 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO

47.51-2 

4729-6/01

4729-6/02

4729-6/99

47.3 COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
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COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE 
ÁUDIO E VÍDEO

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
MÓVEIS, COLCHOARIA E ARTIGOS DE 
ILUMINAÇÃO

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA, MESA E 
BANHO

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS 
ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, 
EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 
TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS 
DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

47.61-0 COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PAPELARIA

47.59-8 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4759-8/01

4759-8/99 

47.6 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS CULTURAIS, RECREATIVOS E ESPORTIVOS

47.53-9 

47.54-7

47.55-5

47.56-3

47.57-1
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COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 
PAPELARIA

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS 
E FITAS

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 
RECREATIVOS E ESPORTIVOS

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO E 
VETERINÁRIO

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários.

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

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários.
Exceção: Perfumarias (não essenciais)
Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS 
E ORTOPÉDICOS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários.

47.63-6

47.7 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, PERFUMARIA E COSMÉTICOS E ARTIGOS MÉDICOS, ÓPTICOS E ORTOPÉDICOS

47.71-7

47.72-5

47.73-3

4761-0/01

4761-0/02 

4761-0/02 

47.62-8
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COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO 
VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem compartilhamento de  roupas ou objetos.

COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 
VIAGEM

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE JÓIAS E RELÓGIOS

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE 
PETRÓLEO (GLP)

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS USADOS

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, 
BIJUTERIAS E ARTESANATOS

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NOVOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4789-0/01

4782-2/01

4782-2/02 

47.83-1 

47.84-9

47.85-7

47.89-0 

47.74-1 

47.8 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NOVOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE E DE PRODUTOS USADOS

47.81-4

47.82-2  COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS E ARTIGOS DE VIAGEM
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COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES 
NATURAIS

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

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

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 
SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE 
ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS 
PARA ESCRITÓRIO

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 
FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMAS E 
MUNIÇÕES

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS 
NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.
TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO

49 TRANSPORTE TERRESTRE

4789-0/06

4789-0/07

4789-0/08

4789-0/09

4789-0/99

H

4789-0/02

4789-0/03

4789-0/04

4789-0/05
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 TRANSPORTE FERROVIÁRIO E 
METROFERROVIÁRIO

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas com acesso ao público sem passageiros em pé. 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE 
PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, 
MUNICIPAL E EM REGIÃO METROPOLITANA

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas com acesso ao público sem passageiros em pé. 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE 
PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E 
INTERNACIONAL

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas com acesso ao público sem passageiros em pé. 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 
TÁXI/UBER/APP

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas com acesso ao público. 

MOTOTÁXI Atividades não permitidas.

TRANSPORTE ESCOLAR Atividades não permitidas.

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

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas com acesso ao público sem passageiros em pé. 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE 
PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E 
INTERNACIONAL

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas com acesso ao público sem passageiros em pé. 

ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS 
RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL

Atividades não permitidas.

ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS 
RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, INTERMUNICIPAL, 
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

Atividades não permitidas.

OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE 
PASSAGEIROS NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE

Atividades não permitidas.

TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, E OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4929-9/01

4929-9/02

4929-9/03

4929-9/04 

4929-9/99

49.21-3 

49.22-1 

49.23-0

49.24-8

49.29-9 

49.1

49.2 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

TRANSPORTE DUTOVIÁRIO
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

TRENS TURÍSTICOS, TELEFÉRICOS E SIMILARES Atividades não permitidas.

TRANSPORTE AÉREO (ANAC)
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.

ARMAZENAMENTO E ATIVIDADES AUXILIARES 
DOS TRANSPORTES

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários.

ATIVIDADES DE CORREIO
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários.

ATIVIDADES DE MALOTE E DE ENTREGA
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários.

HOTÉIS E SIMILARES
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.

OUTROS TIPOS DE ALOJAMENTO NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.

RESTAURANTES E SIMILARES
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades com permissão de atendimento (com entrada de clientes) sem consumo no local 
(take away) com utilização de 20% da capacidade de clientes/usuários. 

56.11-2 RESTAURANTES E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS 

5611-2/01

55.1

55.9

56 ALIMENTAÇÃO

56.1 RESTAURANTES E OUTROS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS

CORREIO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENTREGA

53.1

53.2

I ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO
55 ALOJAMENTO

49.3

49.4

49.5 

51

52

53
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LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E 
SIMILARES

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades com permissão de atendimento (com entrada de clientes) sem consumo no local 
(take away) com utilização de 20% da capacidade de clientes/usuários.

BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS 
ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM 
ENTRETENIMENTO

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades com permissão de atendimento (com entrada de clientes) sem consumo no local 
(take away) com utilização de 20% da capacidade de clientes/usuários.

BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS 
ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, COM 
ENTRETENIMENTO

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades com permissão de atendimento (com entrada de clientes) sem consumo no local 
(take away) com utilização de 20% da capacidade de clientes/usuários.

SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades com permissão de atendimento (com entrada de clientes) sem consumo no local 
(take away) com utilização de 20% da capacidade de clientes/usuários.

 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS 
PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA 
EMPRESAS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E 
RECEPÇÕES - BUFÊ

Atividades não permitidas.

CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 
PRIVATIVOS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades com permissão de atendimento (com entrada de clientes) sem consumo no local 
(take away) com utilização de 20% da capacidade de clientes/usuários.

 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS 
PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA 
CONSUMO DOMICILIAR

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades com permissão de atendimento (com entrada de clientes) sem consumo no local 
(take away) com utilização de 20% da capacidade de clientes/usuários.

EDIÇÃO E EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores. 

59.1 ATIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS, PRODUÇÃO DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO

5620-1/04

J INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

58

59 ATIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS, PRODUÇÃO DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO; GRAVAÇÃO DE SOM E EDIÇÃO DE MÚSICA

56.12-1

56.2 SERVIÇOS DE CATERING, BUFÊ E OUTROS SERVIÇOS DE COMIDA PREPARADA

5620-1/01

5620-1/02

5620-1/03

5611-2/03

5611-2/04

5611-2/05



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
28 de agosto de 2020
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ATIVIDADES DE PRODUÇÃO 
CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE 
PROGRAMAS DE TELEVISÃO

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

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

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEO 
E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores. 

ATIVIDADES DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades internas com permissão de atendimento de clientes dentro dos veículos (drive).

ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE 
EDIÇÃO DE MÚSICA

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

ATIVIDADES DE RÁDIO E DE TELEVISÃO
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

TELECOMUNICAÇÕES
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

 ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMAÇÃO

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários.

SEGUROS, RESSEGUROS, PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS

64

65

59.2

60

61

62

63

K

59.11-1 

59.12-0

59.13-8

59.14-6
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ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS 
FINANCEIROS, SEGUROS, PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.

ATIVIDADES JURÍDICAS, EXCETO CARTÓRIOS

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.

CARTÓRIOS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários.

ATIVIDADES DE CONTABILIDADE, 
CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E 
TRIBUTÁRIA

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.

ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE 
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.

SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E 
ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.

TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.

 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

72

69.2

70

71 SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS

71.1

71.2

69  ATIVIDADES JURÍDICAS, DE CONTABILIDADE E DE AUDITORIA
69.1 ATIVIDADES JURÍDICAS

69.11-7

69.12-5

66

68

M ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS

L ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS
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PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

DESIGN E DECORAÇÃO DE INTERIORES

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

ATIVIDADES FOTOGRÁFICAS E SIMILARES

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem compartilhamento de  roupas ou objetos.

ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E 
TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

ATIVIDADES VETERINÁRIAS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE SEM 
CONDUTOR

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

ALUGUEL DE OBJETOS PESSOAIS E 
DOMÉSTICOS

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
SEM OPERADOR

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-
FINANCEIROS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

77.1

77.2

77.3

77.4 

74.9

75

N ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
77 ALUGUÉIS NÃO-IMOBILIÁRIOS E GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS

73

74 OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS

74.1

74.2
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SELEÇÃO, AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE 
MÃO-DE-OBRA

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários. 

AGÊNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES 
TURÍSTICOS E SERVIÇOS DE RESERVAS

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários, sem ambiente de espera ou fila.

ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E 
INVESTIGAÇÃO

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.

SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A 
EDIFÍCIO

Dias e horários de funcionamento regulares.
Prestação de serviço no endereço do solicitante.

ATIVIDADES DE LIMPEZA
Dias e horários de funcionamento regulares.
Prestação de serviço no endereço do solicitante.

ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Prestação de serviço no endereço do solicitante.

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO 
ADMINISTRATIVO

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
Dias e horários de funcionamento regulares. 
Atividades permitidas.

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, 
EXCETO CULTURAIS E ESPORTIVOS

Atividades não permitidas no local. 

ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES 
CADASTRAIS

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB 
CONTRATO

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

82.91-1

82.92-0 

82 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, DE APOIO ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS

82.1

82.2

82.3

82.9 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS

80

81 SERVIÇOS PARA EDIFÍCIOS E ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

81.1

81.2

81.3

78

79
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DESCRIÇÃO

MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA 
ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividadades permitidas. 

EMISSÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO, VALES 
TRANSPORTE E SIMILARES

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, 
EXCETO CONFECÇÃO

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

LEILOEIROS INDEPENDENTES Atividades não permitidas no local. 

 SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE FUNDOS 
SOB CONTRATO

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

CASAS LOTÉRICAS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de 
clientes/usuários.

SALAS DE ACESSO À INTERNET

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 
PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS 
NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E 
SEGURIDADE SOCIAL

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas. 

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 
FUNDAMENTAL

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores. 

O

P EDUCAÇÃO 

85.1

8299-7/03

8299-7/04 

8299-7/05

8299-7/06

8299-7/99

8299-7/99

82.99-7 ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

8299-7/01

8299-7/02
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ENSINO MÉDIO
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores. 

EDUCAÇÃO SUPERIOR
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores. 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO 
E TECNOLÓGICO

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores. 

ADMINISTRAÇÃO DE CAIXAS ESCOLARES

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO 
CAIXAS ESCOLARES

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores. 

ENSINO DE ESPORTES Atividades não permitidas no local.

ENSINO DE ARTE E CULTURA

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

ENSINO DE IDIOMAS

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

FORMAÇÃO DE CONDUTORES

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

CURSOS DE PILOTAGEM

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

8599-6/02

85.91-1

85.92-9

85.93-7

85.99-6 ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

8599-6/01

85.4

85.5 ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO

8550-3/01

8550-3/02

85.9  OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO

85.2

85.3
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TREINAMENTO EM INFORMÁTICA

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL E GERENCIAL

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.

SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A 
URGÊNCIAS E DE REMOÇÃO DE PACIENTES

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.

ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL 
EXECUTADAS POR MÉDICOS E ODONTÓLOGOS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.

 ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE 
COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E 
TERAPÊUTICA

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.

 ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE 
SAÚDE, EXCETO MÉDICOS E ODONTÓLOGOS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.

ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.

86.4

86.5

86.6

SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS
86 ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA

86.1

86.2

86.3

8599-6/03

8599-6/04

8599-6/05

8599-6/99

Q
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 ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA 
NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.

ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA 
INTEGRADAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
PRESTADAS EM RESIDÊNCIAS COLETIVAS E 
PARTICULARES

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM 
ALOJAMENTO

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas.

ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE 
ESPETÁCULOS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades internas com permissão de atendimento de clientes dentro dos veículos (drive).

ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO 
CULTURAL E AMBIENTAL

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

GESTÃO DE INSTALAÇÕES DE ESPORTES
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores. 

CLUBES SOCIAIS, ESPORTIVOS E SIMILARES
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores. 

ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO Atividades não permitidas no local.

ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE

Atividades não permitidas no local.

PARQUES DE DIVERSÃO E PARQUES 
TEMÁTICOS

Atividades não permitidas no local.

ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades internas com permissão de atendimento de clientes dentro dos veículos (drive).

93.2 ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER

93.21-2

93.29-8 

S OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS

93.1 ATIVIDADES ESPORTIVAS

93.11-5 

93.12-3

93.13-1

93.19-1

R ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

90

91

93 ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO E LAZER

86.9

87

88
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ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES 
ASSOCIATIVAS PATRONAIS, EMPRESARIAIS E 
PROFISSIONAIS

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE 
DIREITOS SOCIAIS

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades internas com permissão de atendimento de pessoas dentro dos veículos (drive) e 
atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de público.

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES 
ASSOCIATIVAS LIGADAS À CULTURA E À ARTE

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E 
COMUNICAÇÃO E DE OBJETOS PESSOAIS E 
DOMÉSTICOS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS

94.91-0

94.92-8

94.93-6

94.99-5

95

96

94 ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS

94.1

94.2

94.3

94.9 ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
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LAVANDERIAS, TINTURARIAS E TOALHEIROS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE Atividades não permitidas no local.
ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS 
DE CUIDADOS COM A BELEZA

Atividades não permitidas no local.

ATIVIDADES FUNERÁRIAS E SERVIÇOS 
RELACIONADOS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

AGÊNCIAS MATRIMONIAIS

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores. 

 EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE SERVIÇOS 
PESSOAIS ACIONADAS POR MOEDA

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades sem atendimento ao público, permanência restrita a funcionários e 
colaboradores.

ATIVIDADES DE SAUNA E BANHOS Atividades não permitidas.
SERVIÇOS DE TATUAGEM E COLOCAÇÃO DE 
PIERCING

Atividades não permitidas.

ALOJAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades internas com permissão de atendimento no local sem entrada de clientes no 
estabelecimento. 

HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS 
DOMÉSTICOS (PET) 

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades internas com permissão de atendimento no local sem entrada de clientes no 
estabelecimento. 

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS 
NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 9h às 15h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Atividades permitidas: atendimento ao público com utilização de 20% da capacidade de 
clientes/usuários.

SERVIÇOS DOMÉSTICOS
Dias e horários de funcionamento regulares.
Prestação de serviço no endereço do solicitante.

9609-2/06

9609-2/07

9609-2/08

9609-2/99

T
97

96.03-3 

96.09-2 ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

9609-2/02

9609-2/04

9609-2/05

96.01-7

96.02-5 CABELEIREIROS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRATAMENTO DE BELEZA
9602-5/01

9602-5/02
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ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS 
INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS

Dias e horários de funcionamento regulares.
Atividades permitidas. 

SHOPPINGS, GALERIAS E CONGÊNERES*

Atendimento ao público de quarta à sábado, das 13h às 19h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
Exceções:
 - Shoppings, galeria e congêneres dos bairros Centro, Vila Redentora e Vila Imperial:  
Atendimento ao público de quarta à sábado, das 10h às 16h. Fechado aos domingos, 
atividades internas segundas e terças.
- Shopping HB: Aberto de segunda à quinta, das 8h às 14h. Fechado às sextas, sábados e 
domingos.
 Aos Centros comerciais está permitido acesso ao público com utilização de 20% da 
capacidade de clientes/usuários, vedada a utilização das praças de alimentação. 
 As atividades essencias cujo acesso possibilite a entrada de clientes sem circulação por 
áreas comuns não ficam limitadas às permissões do centro comercial.

RESIDÊNCIAS
Permaneça no domicílo;
Saia de casa apenas em caso de extrema necessidade;

U
99

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: INFRARED INFORMATICA CATANDUVA LTDA EPP
EMPENHO 15001/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar no prazo de 02 dias úteis, impre-
terivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrativas. 
Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar contraditó-
rio, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: JOSE DOMINGOS GIMENES ME
EMPENHO 14457/20
CONTRATADA: SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROEL. LTDA
EMPENHO 13922/20
CONTRATADA: ANTONIO GERALDO ZAMPOLA RIBEIRAO PRETO EPP
EMPENHOS 5988/20 E 5432/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para entregarem no prazo de 03 dias 
úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos em 
epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades 
administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apre-
sentar contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO
4° Termo Aditivo Contratual  
Pregão eletronico nº 72/19; Contrato: PRE/0143/19 
Contratada: Mara Silvia Pezinato
Fica suspenso pelo prazo de 90 dias de acordo com Interno 252/2020-SEMDEC e o art. 78, 
XIV da  Lei 8.666/93 o contrato supramencionado em razão do Dec. Estadual 64881/2020 e 
64994/2020 e o Dec. Municipal 18559/20. SEMDEC. Jorge L. de Souza.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2020
ATA Nº 0654/20
CONTRATADA: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 
EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valores Unitários – Item 06 – R$22,290; 
Item 07 – R$38,890 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2020

ATA Nº 0655/20
CONTRATADA: CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valores Unitários – Item 03 – R$0,135; 
Item 04 – R$0,135 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2020
ATA Nº 0656/20
CONTRATADA: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da relação REMUME – Valores Unitários 
– Item 01 – R$0,870; Item 30 – R$0,110 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2020
ATA Nº 0657/20
CONTRATADA: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da relação REMUME – Valor Unitário – 
Item 23 – R$0,370 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2020
ATA Nº 0658/20
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da relação REMUME – Valor Unitário – 
Item 07 – R$0,030 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2020
ATA Nº 0659/20
CONTRATADA: UNIT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIMITADA  
EPP
OBJETO: Fornecimento de agulhas para instrumento de biópsia – Valores Unitários – Item 
01 – R$65,00; Item 02 – R$65,00 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 247/2020
ATA Nº 0660/20
CONTRATADA: P Z CASTELLO LTDA
OBJETO: Fornecimento de material de escritório – Valor Unitário – Item 02 – R$1,20 – SMS 
– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 249/2020
ATA Nº 0661/20
CONTRATADA: CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES EQUIPAMENTOS ELETRONICOS.
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos  – Valores Unitários – Item 01 – R$0,06; Item 
42 – R$2,98; Item 43 – R$12,35; Item 44 – R$2,36; Item 60 – R$1,48; Item 61 – R$1,63; 
Item 62 – R$3,50; Item 79 – R$47,00; Item 81 – R$33,00; Item 85 – R$5,70 – SME – Sueli 
Petronilia A. Costa – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 249/2020
ATA Nº 0662/20
CONTRATADA: R. D. VELANI ELETRICA EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos  – Valores Unitários – Item 23 – R$52,00; 
Item 24 – R$52,00; Item 27 – R$18,00; Item 28 – R$17,00; Item 29 – R$17,50; Item 30 – 
R$18,00; Item 31 – R$5,50; Item 33 – R$67,00; Item 34 – R$4,60; Item 45 – R$11,13; Item 
46 – R$7,18; Item 56 – R$11,00; Item 63 – R$3,70; Item 64 – R$4,35; Item 72 – R$2,20; Item 
73 – R$2,05; Item 74 – R$1,73; Item 82 – R$2,85; Item 83 – R$3,40; Item 86 – R$1,63 – 
SME – Sueli Petronilia A. Costa – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação nº 51/2020
Contrato: DIL/0026/20
CONTRATADA: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados em informática e correlatos para a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. Valor total: R$503.600,00 – SMMAU – 
Kátia R. P. Casemiro – Prazo de vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ATA

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LEILÃO PÚBLICO “ON LINE” Nº 001/2020
ATA DA SESSÃO: Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de 2020, foi aberto o Leilão Pú-
blico “online”, através do site www.lanceja.com.br para a venda de bens móveis inservíveis 
a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto/SP, leiloados pelo Pregoeiro Ofi cial Bruno 
Agnello Pegoraro (insc. Nº 763 – Jucesp). Foram apregoados 82 lotes sendo que não foram 
leiloados os lotes de nºs 81 e 82. Sendo assim, o(a) Leiloeiro(a) apregoou os lotes relacio-
nados no leilão, sendo certo que 80 lotes foram arrematados conforme relatório elaborado. A 
avaliação total dos lotes leiloados foi de R$ 115.300,00 e, o valor total da venda em leilão foi 
de R$ 618.750,00 . Nada mais havendo, foi encerrado o leilão, sem nenhum fato que o desa-
bone. Bruno Agnello Pegoraro, leiloeiro ofi cial. Wanderley Aparecido de Souza – Presidente 
da Comissão Municipal de Licitação
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
CONCORRÊNCIA Nº. 007/2020 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA/AMPLIAÇÃO/READEQUAÇÃO DO 
TEATRO MUNICIPAL HUMBERTO SINIBALDI NETO (AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, ESQ. 
COM RUA ROBERTO SIMONSEN, BAIRRO NOVA REDENTORA) – SEC. MUN. DE OBRAS 
– A Comissão Municipal de Licitações comunica a todos os interessados que, a pedido da 
Secretaria Municipal de Obras, foi alterada a data de apresentação dos envelopes e da 
sessão de abertura do envelope com a documentação de habilitação para: Data e horário da 
sessão: 10 de SETEMBRO de 2020 às 08:30 horas - Em razão disso, a visita técnica obri-
gatória que consta do item 5.4.4 do edital deverá ser previamente agendada na Secretaria 
de Obras, e ser realizada até o dia 08/setembro/2020 no horário comercial. Publique-se o 
presente por extrato, para ciência dos interessados, e fi ca desde já fazendo parte integrante 
do instrumento convocatório, sendo válido para todos os efeitos legais o documento original 
encartado nos autos.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO DAS INS-
TALAÇÕES ELÉTRICAS DA E.M. PINÓQUIO (AV. NOVA GRANADA, 4329) – SEC. MUN. 
EDUCAÇÃO. Tendo em vista solicitação oriunda da Secretaria Municipal de Educação, a 
Comissão Municipal de Licitações comunica a todos os interessados a suspensão “sine die” 
do processo supra mencionado. A retomada do processo, quando autorizada pela Secretaria 
Municipal de Educação, será comunicada através de publicação na imprensa ofi cial. Pu-
blique-se, por extrato, para ciência dos interessados. Wanderley Ap. de Souza – Diretor de 
Compras e Contratos – Presidente da C.M.L. 
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO.
Modalidade: Pregão Eletrônico n.° 286/2020 - Processo 12.469/2020
Interessada: NAGIB PEREIRA DE ANDRADE EPP
Objeto: Registro de preços para aquisição de hortifrutícolas para atendimento da Secretaria e 
outros equipamentos públicos. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.
Fica declarada improcedente a impugnação lançada pela empresa NAGIB PEREIRA DE 
ANDRADE EPP. O inteiro teor da decisão encontra-se no ‘Portal de Compras’. Eloisa Sestini 
da Cunha Pinheiro – Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 268/2020 – Processo n.º 12.334/2020
Objeto: Aquisição de equipamento para demarcação viária horizontal. Secretaria Munici-
pal de Trânsito, Transportes e Segurança. Sessão pública realizada on-line com inicio dia 
13/08/2020, sendo adjudicados os itens à empresa declarada vencedora: INDÚSTRIA TÉC-
NICA HILÁRIO LTDA. (item 01). Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras – Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
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HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade: Amaury Hernandes - Secretá-
rio Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 246/2020 – Processo n.º 
12.193/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição arames, barras de 
ferro e outros para manutenção da Fábrica de Artesanatos 
e demais serviços. Secretaria Municipal de Serviços Gerais. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 21/08/2020, 
sendo adjudicados os itens à empresa declarada vencedora: 
INDÚSTRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA (itens 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 14). Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade: Ulisses Ramalho de Almeida 
- Secretário Municipal de Serviços Gerais.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
169/2020 – PROCESSO Nº 11.653/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de prótese, órtese 
e meios auxiliares de locomoção. Secretaria Municipal de 
Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 31/08/2020 às 14:30hs para 
continuidade dos trabalhos. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro 
– 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 ELETRÔ-
NICO n° 307/2020, PROCESSO 12.774/2020, objetivando o 
registro de preços para contratação de serviços de exames 
médicos em atendimento ao Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional para o SEESMT. Secretaria Municipal 
de Administração. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 14/09/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 311/2020, PROCESSO 12.753/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de caixas bin para a 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 15/09/2020, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 314/2020, PROCESSO 12.766/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de totem para álcool gel 
em atendimento as unidades escolares da rede municipal e 
demais dependências da Secretaria Municipal de Educação. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 15/09/2020, 
às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na ínte-
gra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 325/2020, PROCESSO 12.819/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de medicamentos para 
atender as ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 14/09/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO 

1° Termo Aditivo Contratual 
Concorrencia nº 021/19; Contrato: COC/0032/19
Contratada: Constroeste Construtora e Participações Ltda
Nos termos do inciso II do § 1º do art. 57, da Lei 8.666/93, 
fi ca prorrogado por mais 120 dias, o prazo de vigência 
do contrato supramencionado. Nos termos do art. 65, § 
1º da Lei 8.666/93, fi ca acrescido  em aproximadamente 
5,78649028% do valor inicial do contrato supramencionado. 
SMO. Sergio A. Issas.

AVISO DE  DESERTA
LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2020
PROCESSO nº 014/2020
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSU-
MO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS DA 
EMURB
O Sr.Rodrigo Ildebrando Juliano, Diretor Presidente da 
EMURB - Empresa Municipal de Urbanismo de São José 
do Rio Preto (SP), torna público, para conhecimento dos 
interessados que a licitação em epígrafe, programada para 
sua abertura no dia 27 de agosto de 2020 às 09h00min, 
foi considerada DESERTA, em razão da falta de empresas 
interessadas, conforme registrado em ATA de abertura de 
sessão pública.

São José do Rio Preto, 27 de agosto de 2020.

Regimento Interno do Conselho Fiscal do Regime Pró-
prio de Previdência Social de São José do Rio Preto – 

RIOPRETOPREV
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Este Regimento estabelece a composição e a compe-
tência do Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência 
Social de São José do Rio Preto, regula o seu funcionamen-

to e delimita as atribuições, deveres e responsabilidades 
dos Conselheiros e do Presidente do Conselho Fiscal, sem 
prejuízo das normas legais e regulamentares aplicáveis à 
espécie.

CAPÍTULO II
DO CONSELHO FISCAL
Seção I
Da Composição do Conselho Fiscal
Art. 2º O Conselho Fiscal será composto por 4 (quatro) mem-
bros, com mandato de 2 (dois) anos, sendo:
I – 02 (dois) representantes dos servidores e benefi ciários do 
Regime Próprio de Previdência Social, indicados com seus 
respectivos suplentes em processo eleitoral realizado entre 
todos os participantes, por meio de processo amplo e demo-
crático, organizado e realizado pelas Entidades Sindicais de 
Representação dos Servidores Municipais que comprovem 
possuir o devido registro no órgão competente, a ser realiza-
do anualmente, e
II – 02 (dois) representantes do ente Federativo - Municí-
pio - indicados, juntamente com seus respectivos suplentes, 
dentre servidores públicos municipais ativos ou inativos, pelo 
Chefe do Poder Executivo.
§1º Será admitida a reeleição dos conselheiros, limitada ao 
período máximo de 03 (três) mandatos consecutivos, sendo 
a representação do conselho renovada de 01 (um) em 01 
(um) ano, alternadamente, por metade dos seus membros.
§2º A investidura dos membros do Conselho Fiscal far-se-á 
mediante Termo de Posse lavrado em Ata.
§ 3º Todos os membros do colegiado terão formação em 
nível superior, comprovado mediante apresentação de certifi -
cado ou diploma de conclusão de ensino superior ou docu-
mento equivalente.
§4º Os membros nomeados antes da entrada em vigor da 
Lei Complementar nº 626, de 24 de junho de 2020, que não 
atendam ao disposto no parágrafo anterior, tem garantido 
o direito de exercer o mandato atual, desde que possuam 
nível médio completo, comprovado mediante apresentação 
de certifi cado ou diploma de conclusão de ensino superior ou 
documento equivalente.
§5º A função de Conselheiro Fiscal é indelegável.
§6º Enquanto não for regulamentada a certifi cação de que 
trata o inciso II do art. 8º-B da Lei nº 9.717, de 1998, ao 
menos um membro do colegiado deverá possuir aprovação 
em exame de certifi cação organizado por entidade autônoma 
de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado 
brasileiro de capitais, com conteúdo mínimo estabelecido no 
anexo da Portaria MPS nº 519/2011, tendo o órgão prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias para a implementação 
desta exigência.
§7º No caso do inciso I, as Entidades Sindicais deverão 
comunicar formalmente à RIOPRETOPREV, em lista única, 
quais foram os servidores eleitos, com os seus respectivos 
suplentes, no prazo de 30 (trinta) dias anteriores ao fi m do 
mandato do Conselho. Caso as Entidades Sindicais não 
façam tal comunicação no prazo citado, o atual Conselho, 
em eleição aberta e por maioria simples, escolherá os novos 
Conselheiros dentre os servidores ativos com mais de cinco 
anos de efetivo exercício ou inativos.
Art. 3º O Conselho Fiscal não possui estrutura administrativa 
e de pessoal próprias, contando, para esta fi nalidade, com 
os recursos colocados à sua disposição pela RIOPRETO-
PREV.

Seção II
Da Competência do Conselho Fiscal
Art. 4º O Conselho Fiscal é o órgão responsável para exa-
minar, acompanhar e fi scalizar a administração do Regime 
Próprio em decorrência dos correspondentes deveres legais, 
regulamentares e estatutários, ao qual compete:
I – reunir-se, ordinariamente, uma vez a cada bimestre civil, 
ou, extraordinariamente, quando convocado na forma deste 
Regimento;
II - zelar pela gestão econômico-fi nanceira;
III - examinar o balanço anual, balancetes e demais atos de 
gestão, até o dia 20 de março de cada exercício;
IV - verifi car a coerência e as premissas e resultados da 
avaliação atuarial;
IV - acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em 
relação ao repasse das contribuições e aportes previstos;
V - examinar, a qualquer tempo, livros e documentos;
VI - emitir parecer sobre a prestação de contas anual da uni-
dade gestora do RPPS, nos prazos legais estabelecidos;
VII - relatar as discordâncias eventualmente apuradas, suge-
rindo medidas saneadoras; e
VIII - aprovar o Relatório de Governança Corporativa.
IX – fi scalizar os atos dos administradores e o cumprimento 
de seus deveres legais e estatutários;
XI – lavrar, em livro de atas e pareceres, os resultados dos 
exames procedidos;
XII – relatar ao Conselho Municipal de Previdência as irre-
gularidades eventualmente apuradas, sugerindo as medidas 
que julgar necessárias;
XIII – solicitar à Superintendência da RIOPRETOPREV, caso 
necessário, a disponibilização de pessoal qualifi cado para 
assessorar, secretariar e prestar apoio técnico ao colegiado, 
inclusive mediante a contratação de empresa especializada 
ou profi ssional habilitado; e
XIV – realizar outras atividades fi scalizatórias de natureza 
contábil-fi nanceira não previstas nos incisos anteriores, mas 
que, porventura, tenham correlação com seu âmbito de 
atuação.

CAPÍTULO III
DO PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL
Seção I
Da Eleição do Presidente
Art. 5º O Presidente do Conselho Fiscal será eleito no decor-
rer da primeira Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, dentre 
os membros indicados na forma do disposto no inc. I do art. 
2º deste regimento, para um mandato de 1 (um) ano, sendo 
permitida a recondução.
§1º O quórum para a eleição do Presidente do Conselho Fis-
cal é o de maioria simples, presentes para votação a maioria 
absoluta dos Conselheiros.
§2º No caso de empate, considerar-se-á eleito o candidato 
com maior idade.
§3º Ocorrendo vacância do cargo por qualquer motivo, 
realizar-se-á eleição dentre os demais Conselheiros para a 
escolha de novo Presidente, nos moldes do caput e parágra-
fos anteriores.
§4º O Presidente eleito na forma do parágrafo anterior deve-
rá completar o mandato de seu antecessor.

Seção II

Da Competência do Presidente do Conselho Fiscal
Art. 6º Ao Presidente do Conselho Fiscal compete:
I – representar externamente o Conselho Fiscal, inclusive 
assinando correspondências ofi ciais deste;
II – encaminhar aos setores competentes da RIOPRETO-
PREV as requisições de documentação, livros e informações 
que tenham sido aprovados pelo Conselho Fiscal, necessá-
rias ao desempenho das funções deste;
III – prezar pelo cumprimento das deliberações do Conselho 
Fiscal e encaminhá-las a quem de direito, quando cabível;
IV – elaborar e distribuir a pauta das reuniões aos Conselhei-
ros com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antece-
dência;
V – convocar e coordenar as reuniões, comunicando aos 
Conselheiros a pauta dos assuntos, nos termos deste Regi-
mento;
VI – orientar os trabalhos, mantendo em ordem os debates, 
bem como discutir e solucionar questões de ordem que se-
jam suscitadas em reuniões;
VII – assegurar a manutenção da ordem e segurança dos 
presentes durante as reuniões, exercendo, se necessário, o 
poder de polícia no recinto;
VIII – determinar as publicações ofi ciais junto ao Diário Ofi -
cial do Município;
IX – apurar as votações e proclamar os resultados;
X – autorizar, consultados os demais membros do Conselho, 
a presença, nas reuniões, de pessoas que, por si ou por 
entidades que representem, possam prestar esclarecimentos 
pertinentes às matérias em pauta; e
XI – cumprir e fazer cumprir este Regimento e as demais 
disposições legais e regulamentares do funcionamento do 
Conselho Fiscal.
§1º O Presidente do Conselho Fiscal terá, no caso de empa-
te nas deliberações do órgão, voto de qualidade.
§2º Para assegurar o bom desempenho de suas atribuições, 
o Presidente do Conselho Fiscal poderá requisitar o auxílio 
da Diretoria Executiva.

CAPÍTULO IV
DOS CONSELHEIROS FISCAIS
Seção I
Das Atribuições dos Conselheiros Fiscais
Art. 7º São atribuições dos Conselheiros Fiscais:
I – comparecer às reuniões do Conselho Fiscal;
II – examinar matérias que lhe forem atribuídas, manifestan-
do-se acerca delas formalmente;
III – tomar parte nas discussões e votações, pedindo vis-
tas das matérias antes do início da votação, caso entenda 
necessário;
IV – solicitar aos setores competentes da RIOPRETOPREV 
informações consideradas indispensáveis ao desempenho 
de suas atribuições, nos termos deste Regimento;
V – comparecer às reuniões dos órgãos de administração, 
quando convidados;
VI – comunicar ao Presidente do Conselho Fiscal, com ante-
cedência mínima de 2 (dois) dias da reunião anteriormente 
marcada, a impossibilidade de comparecimento, para efeitos 
de convocação do suplente,
VII – propor os assuntos que queira ver discutidos nas reu-
niões do Conselho com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis de 
antecedência, ou ao fi nal de cada reunião, e
VIII – exercer outras atribuições que sejam inerentes ao 
exercício de sua função.

Seção II
Das Hipóteses de Declaração de Vacância e Suspensão do 
Mandato
Art. 8º São hipóteses de declaração de vacância do mandato 
de Conselheiro Fiscal:
I – exoneração;
II – demissão;
III – posse em outro cargo inacumulável que implique a ex-
clusão do Conselheiro da condição de participante do Regi-
me Próprio de Previdência Social de São José do Rio Preto;
IV – passar o Conselheiro Fiscal a que faz menção o art. 2º, 
II, deste Regimento, a ocupar cargo em comissão de livre 
nomeação pelo Chefe do Executivo;
V – renúncia;
VI – ausência injustifi cada por mais de 3 (três) reuniões 
consecutivas ou 4 (quatro) intercaladas do Conselho Fiscal, 
sejam elas ordinárias ou extraordinárias, e
VII – falecimento.
VIII – Não comprovação dos requisitos de que trata o inciso 
I do art. 8-B da Lei nº 9.717/1998, no prazo de 60 (sessenta) 
dias após nomeação ou indicação para o Conselho.
IX – Ausência da certifi cação de que trata o inciso II do art. 
8º-B da Lei nº 9.717/98, tendo o conselheiro o prazo de 6 
(seis meses) para obtenção da mesma, salvo justifi cativa, 
quando o membro for indicado para estudo e realização da 
certifi cação.
§1º Para os fi ns do inciso VI, reputam-se como ausências 
justifi cadas aquelas assim também consideradas na Lei 
Complementar Municipal nº 05/1990 (Estatuto dos Servido-
res Públicos Municipais).
§2º Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas nos incisos 
I a VII do caput, convocar-se-á imediatamente o suplente 
respectivo, que será empossado na primeira reunião ordiná-
ria do Conselho depois da data da ocorrência.
§3º Caso convocados os suplentes, nos moldes do pará-
grafo anterior, havendo renúncia de todos estes, a vaga 
será preenchida por representante indicado pelas Entidades 
Sindicais de Representação dos Servidores Municipais ou 
pelo Chefe do Poder Executivo, a depender da representa-
ção, conforme as regras para a eleição, no prazo de 30 dias 
contados da data da última renúncia.
§4º A renúncia deverá sempre ser efetuada por escrito, 
mediante requerimento dirigido ao Conselho Fiscal, que será 
lido na próxima reunião ordinária posterior ao seu protocolo.
§5º Em qualquer das hipóteses deste artigo, o suplente 
será convocado para completar o mandato do Conselheiro 
originário.

Art. 9º Instaurada sindicância ou processo administrativo 
disciplinar contra Conselheiro Fiscal no órgão ou entidade 
de origem, fi cará ele suspenso de suas funções junto ao 
Conselho Fiscal pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 
aguardando-se a decisão administrativa defi nitiva.
§1º Durante o período de suspensão a que alude o caput, 
participará das reuniões o suplente respectivo.
§2º Exaurido o prazo de 60 (sessenta) dias sem a conclu-
são da sindicância ou processo administrativo disciplinar, o 
Conselheiro reassumirá as suas funções junto ao Conselho 
Fiscal e aguardará em atividade a conclusão do referido 
procedimento.
Art. 10. A convocação de suplente, seja na declaração de 
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vacância, seja na suspensão, dar-se-á por ato do Presidente 
do Conselho Fiscal ou, em sua falta, por qualquer um dos 
demais Conselheiros.
Seção III
Dos Deveres e Responsabilidades dos Conselheiros Fiscais
Art. 11. Os Conselheiros Fiscais têm os mesmos deveres 
dos administradores, e respondem por danos resultantes de 
omissão no cumprimento de seus deveres ou atos prati-
cados com culpa ou dolo, com violação à lei ou quaisquer 
outras normas aplicáveis.
§1º Os Conselheiros Fiscais não são responsáveis por atos 
ilícitos praticados por outros membros, salvo se com eles 
forem coniventes ou se concorrerem para a prática do ato.
§2º A responsabilidade dos Conselheiros Fiscais por omis-
são no cumprimento de seus deveres é solidária, mas dela 
se exime o Conselheiro dissidente que fi zer consignar sua 
divergência em ata de reunião do Conselho.
Art. 12. As matérias de natureza ultrassecreta, secreta ou 
sigilosa, assim classifi cadas pela autoridade competente 
nos termos da Lei Federal nº 12.527/2011, bem como as 
confi denciais em decorrência de sua própria natureza, que 
forem apreciadas pelo Conselho Fiscal, serão mantidas sob 
sigilo por parte dos Conselheiros e demais participantes da 
reunião, até que seja deliberada a sua divulgação pelo Con-
selho Fiscal ou exaurido o prazo legal de sigilo.

CAPÍTULO V
DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO FISCAL
Art. 13. O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente, uma 
vez a cada bimestre do ano civil, ou extraordinariamente, 
mediante convocação.
§1º As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas 
pelo Presidente do Conselho Fiscal ou pela maioria simples 
dos Conselheiros, respeitada a antecedência mínima de 
48 (quarenta e oito horas) horas da data fi xada para a sua 
realização.
§2º Os assuntos a serem discutidos nas reuniões ordinárias 
do Conselho Fiscal deverão ser propostos pelos membros 
com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis de antecedência, ou no 
fi nal de cada reunião.
§3º Das reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho 
Fiscal, que serão públicas, poderão participar o Diretor Su-
perintendente e demais integrantes da Diretoria da entidade 
do Regime Próprio de Previdência Social, sem direito a voto, 
mas com direito a voz.

Art. 14. As reuniões do Conselho Fiscal serão realizadas 
preferencialmente na sede da RIOPRETOPREV, e contarão 
com a presença dos Conselheiros Titulares e respectivos 
suplentes. Os suplentes poderão participar com direito a voz, 
mas não a voto, exceto em caso de convocação para substi-
tuição ou sucessão de Conselheiro Fiscal Titular, nos termos 
da Lei e deste Regimento.

§1º – Será permitida a realização de reuniões na modalidade 
videoconferência, sendo ainda possível que parte dos con-
selheiros participem do ato presencial e outra parte participe 
da reunião à distância;
§2º – Será instituída a assinatura digital de atas e demais 
documentos para os membros do Conselho Fiscal, deven-
do a RIOPRETOPREV habilitar usuário na plataforma de 
processo digital;
§3º Na impossibilidade de todos os membros realizarem 
a assinatura nos termos defi nidos no parágrafo anterior, o 
servidor responsável pela elaboração da ata e o Presidente 
do colegiado deverão assinar digitalmente a ata após a apro-
vação da mesma pelo colegiado, considerando o documento 
como fi rmado pelo colegiado para todos os efeitos legais.
Art. 15. As deliberações, pronunciamentos e manifestações 
do Conselho Fiscal serão consignadas em Ata ou Parecer.
Parágrafo único – Para facilitar a elaboração da ata, a enti-
dade poderá realizar a gravação do áudio ou áudio e vídeo 
da reunião, devendo as respectivas mídias digitais permane-
cerem arquivadas pelo prazo de 5 (cinco) anos ou conforme 
tabela de classifi cação, guarda e temporariedade de docu-
mentos em vigor;
Art. 16. Salvo disposição expressa em contrário, as decisões 
do Conselho Fiscal são tomadas por maioria simples dos 
presentes, respeitado o quórum mínimo para instalação e 
manutenção da reunião.
Art. 17. O desenvolvimento dos trabalhos nas reuniões terá 
a seguinte ordem:
I – verifi cação da existência do quórum legal;
II – Palavra do Presidente do Conselho Fiscal e dos Conse-
lheiros Fiscais;
III – Leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior;
IV – discussão e votação dos assuntos previamente inseri-
dos em pauta e,
§1º Atingido o horário para início da reunião sem que haja o 
quórum a que se refere o inciso I, será concedido o prazo de 
20 (vinte) minutos, a fi m de que se aguarde a chegada dos 
demais Conselheiros.
§2º Uma vez constatado o preenchimento do quórum dentro 
do prazo de tolerância, declarar-se-á aberta a reunião, que 
prosseguirá na forma descrita nos incisos do artigo 17.
§3º Ultrapassado o prazo de 20 (vinte) minutos, encerrar-
-se-á a reunião sem qualquer deliberação dos tópicos em 
pauta, lavrando-se ata circunstanciada em que conste a 
inexistência de quórum necessário para início dos trabalhos.
§4º Iniciados os trabalhos, mas constatada a ausência do 
quórum legal dos Conselheiros no decorrer da reunião, 
suspender-se-á esta pelo prazo de 20 (vinte) minutos, a fi m 
de que se aguarde o retorno dos demais Conselheiros para 
a retomada da reunião.
§5º Ultrapassado o período previsto no §4º sem que seja re-
composto o quórum de deliberação, encerrar-se-á a reunião 
no estado em que se encontre, lavrando-se ata circunstan-
ciada em que conste a inexistência de quórum necessário 
para o prosseguimento dos trabalhos.
Art. 18. O Conselheiro que não se julgar sufi cientemente 
esclarecido para deliberar acerca de quaisquer dos tópicos 
em pauta poderá pedir vistas do documento ou adiamento 
da discussão, desde que o faça antes do início da votação.
§1º O prazo de vista será concedido até, no máximo, a 
reunião ordinária ou extraordinária seguinte, limitado a um 
pedido de vista por Conselheiro, para cada documento a ser 
votado.
§2º Havendo urgência, o Presidente do Colegiado poderá 
indeferir o pedido de vista, ocasião em que a matéria será 
colocada para discussão na mesma reunião.
§3º A vista concedida será comum a todos os membros que 
a requisitarem, vedada a sua renovação.
Art. 19. A tramitação de matéria é composta das fases de 
análise e deliberação.
§1º Apenas será objeto e análise a matéria constante na 

ordem do dia.
§2º Em caso de urgência ou relevância, o colegiado poderá 
alterar a ordem da pauta do dia;
Art. 20. A fase de deliberação conclui a tramitação da maté-
ria.
§1º Não poderá ser adiada a deliberação no caso de matéria 
urgente e de relevância;
§2º Os conselheiros poderão modifi car o voto até a procla-
mação do resultado fi nal.
Art. 21. Para cada reunião do Conselho Fiscal será lavra-
da Ata, com indicação do número de ordem, data e local, 
conselheiros presentes, relatos dos trabalhos realizados e 
deliberações tomadas.
§1º Nas votações não unânimes, consignar-se-ão em Ata 
nominalmente os resultados da deliberação.
§2º Cópias das atas contendo as deliberações do Conselho 
serão arquivadas no processo administrativo da reunião. Em 
seguida, serão encaminhadas ao Conselho Municipal de 
Previdência, para ciência, bem como para áreas específi cas 
de cada tópico de votação, devendo permanecer à disposi-
ção para consulta no site da RIOPRETOPREV.

CAPÍTULO VI
DAS REGRAS GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO DOS CON-
SELHEIROS
Art. 22. Os requisitos mínimos exigidos no art. 8º-B da Lei 
nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, a serem observados 
para nomeação ou permanência dos membros deste con-
selho, atenderão aos parâmetros previstos neste regimento 
interno.

Parágrafo único - É de responsabilidade da RIOPRETO-
PREV à habilitação das pessoas de que trata o caput, 
verifi cando o atendimento aos requisitos legais destinados a 
promover a melhoria da sua gestão.
Art. 23. Os membros Conselho Fiscal deverão comprovar, 
conforme previsto no inciso I do art. 8º-B da Lei nº 9.717, de 
1998, como condição para ingresso ou permanência nas res-
pectivas funções, não terem sofrido condenação criminal ou 
incidido em alguma das demais situações de inelegibilidade 
previstas no inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 
18 de maio de 1990. 
§1º - A comprovação de que trata o caput será realizada a 
cada 2 (dois) anos, contados da data da última validação, e 
observará o seguinte: 
I - no que se refere à inexistência de condenação criminal, 
inclusive para os delitos previstos no inciso I do art. 1° da Lei 
Complementar nº 64, de 1990, a comprovação será efetuada 
por meio de apresentação de certidões negativas de ante-
cedentes criminais da Justiça Estadual e da Justiça Federal 
competentes; 
II - no que se refere aos demais fatos constantes do inciso 
I do art. 1° da Lei Complementar n° 64, de 1990, a compro-
vação será feita mediante declaração de não ter incidido em 
alguma das situações ali previstas. 
§ 2º Ocorrendo quaisquer das situações impeditivas a que 
se refere o caput, as pessoas aí mencionadas deixarão de 
ser consideradas como habilitadas para as corresponden-
tes funções desde a data de implementação do ato ou fato 
obstativo. 
§ 3° A RIOPRETOPREV apreciará o atendimento aos requi-
sitos previstos no caput verifi cará a veracidade das informa-
ções e autenticidade dos documentos a ela apresentados, 
adotando as demais providências para cumprimento das 
disposições deste artigo.
Art. 24. Os membros do Conselho Fiscal, como condição 
para ingresso ou permanência nas respectivas funções, 
comprovarão possuir certifi cação específi ca, conforme pre-
visto no inciso II do art. 8º-B da Lei nº 9.717, de 1998, a qual 
será emitida por meio de processo realizado por instituição 
certifi cadora reconhecida na forma do art. 8º da Portaria nº 
9.907, de 14 de abril de 2020.
Art. 25. A comprovação da certifi cação de que trata o artigo 
anterior deverá ser obtida no prazo máximo de 6 (seis) me-
ses, a contar da data do início do mandato;
§1º – a comprovação da certifi cação de que trata o caput 
será exigida ao menos de 2/3 (dois terços) dos membros ti-
tulares, devendo ser indicado, em votação, os membros que 
buscarão a certifi cação.
§2º – Para obter a certifi cação, os conselheiros deverão se 
submeter a cursos preparatórios e a realização de exames 
por provas ou por provas e títulos, às expensas do Regime 
Próprio de Previdência Social do Município de São José do 
Rio Preto.
§3º - A comprovação da certifi cação estabelecida no art. 4º 
será exigida nos prazos abaixo, contados a partir de 1º de 
janeiro de 2021, salvo se outra data for estabelecida pela 
norma federal. 
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 26. Metade dos membros Conselho Municipal de Pre-
vidência com mandatos vigentes na data de publicação 
deste regimento interno terão os mandatos encerrados em 
31/05/2021, sendo obrigatoriamente aqueles que obtiveram 
menor votação entre os titulares e suplentes, no caso de 
membros eleitos, ou aqueles assinalados pelo Chefe do 
Poder Executivo, no caso de membros indicados por este, 
sendo, após tal data, nomeados os novos membros na forma 
dos artigos anteriores.
Art. 27 - O Conselho Fiscal pode convocar, para participação 
de suas reuniões, diretor, técnico ou especialista, integrante 
ou não do quadro de pessoal da RIOPRETOPREV, a fi m de 
prestar esclarecimentos ou assessoramento. 
Art. 28. Este Regimento Interno entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se o anterior em todos os seus 
termos.
São José do Rio Preto, 27 de agosto de 2020.
Assinatura dos Conselheiros Presentes (na margem do 
termo)
Roberto Carlos Menoni Junior Victor Hugo Yamamoto
Fabiano Luis Medeiros Sanches Clodoaldo Sardilli
José Ivo Moreira 

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO nº 38/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 
88/2018 – PROC. nº 102/2018
Contratada: CENTRO AUTOMOTIVO PARANÁ RIO PRETO 
LTDA.
Objeto: Prorrogação do contrato com decréscimo de valor 

da contratação de empresa para prestação de serviços de 
manutenção preventiva, corretiva e restaurativa nos veículos 
da Frota do SeMAE, com fornecimento e aplicação de peças 
de reposição, genuínas ou originais e acessórios.
Data da assinatura: 25.08.2020 Valor total: R$ 116.499,89.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SeMAE 
ABERTURA DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA 01/2020 
– PROC. nº 64/2020
Entrega dos envelopes: até 01/10/2020. Objeto: Creden-
ciamento de instituições fi nanceiras a serem habilitadas ao 
recebimento das contas de fornecimento de água, esgota-
mento sanitário e outros documentos que o SeMAE venha 
a emitir e autorizar no padrão de guia/convênio de arreca-
dação da Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN. 
Prazo: 60 meses. Demais informações e retirada do edital 
com a C.L., na Rua Antônio de Godoy, 2181, Jd. Seixas, S. 
J. do Rio Preto/SP, das 7h30 às 12h00 e 13h30 às 17h00 
de segunda a sexta, fone/fax: (17) 3211-8105, e página do 
SeMAE na internet: www.semae.riopreto.sp.gov.br. S.J.R.P 
25.08.2020 – João Marcelino Ruiz – Gerente Administrativo-
-Financeiro
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – CONCORRÊNCIA 
04/2020 – PROC. nº 46/2020. 
Objeto: Fornecimento e instalação de conjunto bombeador 
completo para o sistema de captação do PTG Solo Sagrado, 
incluindo fornecimento e instalação do painel de aciona-
mento e remoção do atual conjunto bombeador instalado no 
poço e fornecimento de bombeador reserva.
Após análise dos documentos e também, fundamentada no 
parecer da gerência Gestora do Processo, a Comissão de 
Licitações decidiu INABILITAR a licitante ALTALE INDUS-
TRIAL E INFRA ELETROMECÂNICA LTDA por ter deixado 
de atender aos itens 3.3.3.C.1.B e 3.3.5.C.3 do edital, bem 
como por não atender às exigências contidas nos itens 10 
e 12 do Termo de Referência (Anexo 1). E HABILITAR as 
licitantes EB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOMBAS E 
FUNDIDOS EIRELI e TECNOÁGUA INDÚSTRIA, COMÉR-
CIO. IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
BOMBAS EIRELI por terem atendido ao requerido no Edital. 
Não havendo impedimento legal dentro do prazo recursal, 
fi ca designado o dia 08.09.2020, às 9:00 horas, no mesmo 
local, para a abertura das propostas comerciais. S. J. Do Rio 
Preto, 27.08.2020 – Alan Sinibaldi Cornachioni – Presidente 
Interino da C.L.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
35/2020 – PROCESSO SICOM 3162/2020
Objeto: Aquisição de bombas submersíveis para a Estação 
Elevatória de Esgoto – Maria Júlia.
Sessão pública realizada online no dia 07.08.2020, com 
continuação no dia 11.08.2020, sendo adjudicado o objeto 
à vencedora AQUASTAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
ME para o item. A íntegra da sessão está disponível no “Por-
tal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 35/2020 – PROCESSO SICOM 3162/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 25.08.2020 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 27.08.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPRE-
GO

DO EXTRATO DO 1.ª ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 
001/2019
ERRATA: Para fi ns do Termo do 1.º aditivo ao termo de 
colaboração 001/2019 que entre si celebram a Secretaria 
Municipal do Trabalho e do Emprego e COOPÃO quando da 
publicação do EXTRATO DO 1.ª ADITIVO AO TERMO DE 
FOMENTO 001/2019, do dia 19 de Agosto de 2020 no diário 
ofi cial do município, onde lê-se:
VALOR DA PARCERIA: R$ 28.000,00 (Vinte e Oito Mil 
Reais)
VALOR DE EXECUÇÃO: 04 MESES
DATA DA ASSISNATURA: 13 DE AGOSTO DE 2020
Leia-se respectivamente:
VALOR DO ADITIVO: R$ 28.000,00 (Vinte e Oito Mil Reais)
VALOR DE EXECUÇÃO DO ADITIVO: 04 MESES
DATA DA ASSISNATURA DO ADITIVO: 13 DE AGOSTO DE 
2020
Edemilson Aparecido Favaron
SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPRE-
GO

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPRE-
GO

DO EXTRATO DO 1.ª ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 
002/2019
ERRATA: Para fi ns do Termo do 1.º aditivo ao termo de 
colaboração 002/2019 que entre si celebram a Secretaria 
Municipal do Trabalho e do Emprego e COOPEVE quando 
da publicação do EXTRATO DO 1.ª ADITIVO AO TERMO 
DE FOMENTO 002/2019, do dia 19 de Agosto de 2020 no 
diário ofi cial do município, onde lê-se:
VALOR DA PARCERIA: R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
VALOR DE EXECUÇÃO: 04 MESES
DATA DA ASSISNATURA: 13 DE AGOSTO DE 2020
DATA DA VIGÊNCIA: 01 DE SETEMEBRO DE 2020 A 31 DE 
DEZEMBRO DE 2020
Leia-se respectivamente:
VALOR DO ADITIVO: R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
VALOR DE EXECUÇÃO DO ADITIVO: 04 MESES
DATA DA ASSISNATURA DO ADITIVO: 13 DE AGOSTO DE 
2020
DATA DA VIGÊNCIA DO ADITIVO: 01 DE SETEMEBRO DE 
2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020
Edemilson Aparecido Favaron
SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPRE-
GO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O 
Considerando que as sepulturas no Cemitério do Distrito de Talhado foram concedidas por prazo 
determinado, ou seja, vala comum; 
Considerando que buscou-se a notificação, via “A.R.”, de todos os responsáveis legais 
constantes das declarações de óbito, registrando que alguns foram notificados pessoalmente 
e/ou por intermédio das pessoas que receberam a correspondência postal, enquanto que outros 
não receberam a notificação em razão de terem se mudado e estarem em lugar incerto e não 
sabido; 
Considerando o que preceitua os artigos 12, 16 e 45 da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de outubro de 
1995; 
Considerando a necessidade deste Município em utilizar as sepulturas para realizações de novas 
inumações; 

Nos termos do artigo 45 da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de outubro de 
1995, ficam convocados a comparecerem na Administração do Cemitério do Distrito de Talhado, no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, os responsáveis legais e/ou familiares das pessoas abaixo 
relacionadas inumadas nas sepulturas, localizadas nas Quadras nº 06 e nº 08 do Cemitério Municipal 
do Distrito de Talhado, a fim de transladarem os restos mortais neles sepultados ou os restos mortais 
serão transferidos para ossário comum, conforme o artigo 12, caput, da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de 
outubro de 1995. 

Nome do Falecido 

Data de 
Nascimento 

Data de 
Falecimento Nome da Mãe Nome do Pai RG CPF 

Ana Clara Souza Kieling 23/05/2018 23/05/2018 Maythana Silva Souza Lucas Kieling n/c n/c 

Natimorto 27/04/2018 27/04/2018 
Camille Danielle de 
Araujo Garcia n/c n/c n/c 

Natimorto 07/06/2018 07/06/2018 
Leisiane Rodrigues 
Duarte 

Davi Duarte 
Rodrigues n/c n/c 

Natimorto 27/04/2018 27/04/2018 
Lohainne Alves 
Rodrigues 

Gustavo de Oliveira 
Longani n/c n/c 

Rafael Alves Vioto 26/05/2018 26/05/2018 
Estela Trindade Alves 
Vioto n/c n/c n/c 

Thayna Vitoria Monteiro da Silva 23/02/2018 01/03/2018 
Josete Monteiro da 
Silva 

Jose Sebastiao da 
Silva n/c n/c 

Vitor Kauã Pinto Torres 26/11/2017 20/02/2018 Lais Belfort Pinto 
Edson dos Santos 
Torres n/c n/c 

Yan Lucas Gonçalves Lima 20/05/2018 07/06/2018 
Willyane Gonçalves de 

Sousa 

Francisco 
Lindemberg 
Barbosa de Lima n/c 551.807.548-01  

Para que tome conhecimento do presente Edital, mandamos publicar no 
Diário Oficial do Município durante 2 (dois) dias. 

São José do Rio Preto, 25 de agosto de 2020. 
LUÍS ROBERTO THIESI 
Secretário M. de Administração 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O 

Considerando que as sepulturas no Cemitério do Distrito de Talhado foram concedidas por prazo 
determinado, ou seja, vala comum; 
Considerando que buscou-se a notificação, via “A.R.”, de todos os responsáveis legais 
constantes das declarações de óbito, registrando que alguns foram notificados pessoalmente 
e/ou por intermédio das pessoas que receberam a correspondência postal, enquanto que outros 
não receberam a notificação em razão de terem se mudado e estarem em lugar incerto e não 
sabido; 
Considerando o que preceitua os artigos 12, 16 e 45 da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de outubro de 
1995; 
Considerando a necessidade deste Município em utilizar as sepulturas para realizações de novas 
inumações; 
 

Nos termos do artigo 45 da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de outubro de 
1995, ficam convocados a comparecerem na Administração do Cemitério do Distrito de Talhado, no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, os responsáveis legais e/ou familiares das pessoas abaixo 
relacionadas inumadas nas sepulturas, localizadas nas Quadras nº 05 e 07 do Cemitério Municipal do 
Distrito de Talhado, a fim de transladarem os restos mortais neles sepultados ou os restos mortais 
serão transferidos para ossário comum, conforme o artigo 12, caput, da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de 
outubro de 1995. 

Nome do Falecido 

Data de 
Nascimento 

Data de 
Falecimento Nome da Mãe Nome do Pai RG CPF 

Alef Machado Felicio 30/07/1994 02/06/2017 
Regina de Fatima 
Machado  Gilberto Felicio 40857392 n/c 

Alessandro Santos Vitor 01/02/1984 28/05/2017 Laurita Santos Vitor n/c 39887857 061684737-85 

Ana Maria de Jesus 30/03/1932 23/03/2017 
Alexandrina Maria de 
Jesus n/c 06.783.505-82 738.695.705-04 

João Carlos 07/03/1961 27/05/2016 
Maria Aparecida 
Pereira 

Antonio Jose 
Fernando n/c n/c 

João Ramalho dos Santos 15/07/1956 29/04/2017 
Maria Ramalho dos 
Santos n/c 136584653 987.573.698-87 

Jose Carlos de Andrade 03/09/1955 06/06/2017 
Maria da Conceição de 
Andrade 

Luiz Freire de 
Andrade 14.389.214-9 228.258.368-00 

Jose Francisco Marcelino 15/01/1931 16/04/2017 
Antonia Efigenia dos 
Santos 

Joaquim Senhorinho 
Alves n/c n/c 

Juvêncio Meira Xavier n/c 16/02/2017 Maria Ramos Meira Ulisses Lima Xavier 54.576.798-2 n/c 

Marcos Antonio de Sousa 09/04/1967 08/03/2017 
Isaltina Venancio de 
Sousa Hermelindo de Sousa 20.719.545-6 100.610.578-60 

Rosmari Aparecida Rossi 14/06/1948 23/04/2017 
Joana Rodrigues 
Gasque Rossi Luiz Rossi 4.378.822-1 035.577.278-74 

Vicente Ferreri 03/10/1925 02/04/2017 Maria Catin Salvador Ferreri 9.169.804-2 129.153.518-72 

Para que tome conhecimento do presente Edital, mandamos publicar no 
Diário Oficial do Município durante 2 (dois) dias. 

São José do Rio Preto, 25 de agosto de 2020. 
LUÍS ROBERTO THIESI 
Secretário M. de Administração 

 
 
 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

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

IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA 00870/20 2020000186970 AIF-A-LF 000040 
JOYCE DE AZEVEDO MARTINS 00866/20 2020000186981 AIF-S-H 000058 
JSN COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS 
EIRELI EPP 00880/20 2020000186999 AIF-S-H 000060 

KELLY CRISTINA ROCHA 01976/19 2020000017350 AIF-I-E 646 
LUCAS FERNANDO TASINAFO 00889/20 2020000186988 AIF-A-LF 000041 
SILVA & TOBAL ESTETICA E BEM ESTAR 
LTDA 00854/20 2020000187069 AIF-P-C 000069 

VALTER DE POLI TECIDOS ME 00882/20 2020000155721 AIF-S-H 000062 
 

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESS
O VALOR AUTO 

IRMÃOS MUFFATOS & CIA 
LTDA 00870/20 140 UFESP AIP-A-LF 000115 

JOYCE DE AZEVEDO MARTINS 00866/20 120 UFESP AIP-S-H 000137 

JSN COMERCIO DE 
PRODUTOS OTICOS EIRELI 
EPP 

00880/20 120 UFESP AIP-S-H 000138 

KELLY CRISTINA ROCHA 01976/19 120 UFESP AIP-S-H 000123 

LUCAS FERNANDO TASINAFO 00889/20 215 UFESP AIP-A-LF 000117 

VALTER DE POLI TECIDOS ME 00882/20 120 UFESP AIP-S-H 000139 

 
EDITAL DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
SILVA E TOBAL ESTETICA E BEM ESTAR LTDA 00854/20 AIP-P-C 000057 

 
EDITAL DE TERMO DE LIBERAÇÃO ESTABELECIMENTO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO TRM 
KELLY CRISTINA ROCHA 01976/19 TRM-S-H 000005 

 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ANULADOS E ARQUIVADOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
BANCO BRADESCO S/A 01026/16 AIF-AMB/2016-002 
BOMBARDA & ROCHA CONVENIENCIA LTDA ME 01066/16 AIF-I-E 665 
VALTER LUCIO LEMOS ME 00838/18 AIF-S-F 000042 

São José do Rio Preto, 28 de Agosto de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

 
 
 

 
 

SECRETARIA DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA 
PORTARIA SMTTS/Nº 27/2020 

                      Dispõe sobre a designação de agente de trânsito.  
O Engº Amaury Hernandes, 
Secretário Municipal de Trânsito, 
Transporte e Segurança, no uso 
de suas atribuições legais, etc. 

 
RESOLVE:  
Artigo 1º - Nos termos do § 4º do artigo 280 da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro e, de conformidade com o Convênio firmado com o 
Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, DESIGNAR 
para atuar como agente da Autoridade de Trânsito no âmbito de sua competência no município de 
São José do Rio Preto, o seguinte policial militar, objeto do Ofício nº. 17° BPM/I-260/300/20 
expedido pelo respectivo Comandante. 
- Soldado PM Claudio Luis de Oliveira Junior, RE: 152.234-5. 
Artigo 2º - Os efeitos desta portaria retroagem a partir de 25 de agosto de 2020.  
                 Registre-se; 
                            Publique-se; 
                                        Cumpra-se.                                        

                                                                      São José do Rio Preto, 27 de agosto de 2020. 
                 

 

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EMPRO

  
EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO - AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020

Acha-se publicado no portal de compras da EMPRO TEC-
NOLOGIA E INFORMAÇÃO, https://compras.empro.com.
br, o Pregão Eletrônico Empro nº 012/2020, Processo nº 
7414/2020 objetivando a aquisição de notebooks, com apli-
cações básicas de acesso à internet, leitor de e-mail, editor 
de texto, planilha de cálculo, software de apresentação, 
sistemas corporativos da Prefeitura Municipal de São José 
do Rio Preto, bem como softwares de design gráfi co e roda 
sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro ou superior 
com capacidade de funcionamento sem energia elétrica, 
conforme especifi cações técnicas e condições de execução 
contidas neste edital e seus anexos. O recebimento das 
propostas dar-se-á até dia 10/09/2020, as 9h30 e abertura 
a partir das 9h32. o edital na íntegra e demais informações 
encontram-se à disposição dos interessados no portal de 
compras. São José do Rio Preto/SP, 27 de agosto de 2020. 
Fernando Geromel Prette – Pregoeiro.

GRAHAN BELL ADMINISTRADORA E INCORPORADO-
RA S/A

CNPJ nº 71.744.858/0001-09
Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária
Pelo presente e nos termos dos artigos 6º e 7º do Estatu-
to, a convocação dos senhores acionistas da Grahan Bell 
Administradora e Incorporadora S/A foi efetuada através 
de Aplicativo Digital onde a maioria decidiu que a Assem-
bleia Geral Ordinária, será realizada por meio de Vídeo 
Conferencia transmitida de sua sede, localizada à Rua Adib 
Buchala, n.º 150, Jardim Pinheiros – CEP 15.091-320, São 
José do Rio Preto/SP, no dia 30 de setembro de 2020, às 
19h00h, com a seguinte ordem do dia:
a) Discutir sobre a necessidade ou não de eleger nova 
diretoria com a designação de novos cargos;
b) Destinação dos resultados fi nanceiros;
c) Outros assuntos de interesse da sociedade e dos 
acionistas; 

O relatório da administração sobre os negócios sociais e os 
principais fatos administrativos do exercício fi ndo juntamen-
te com¬ a cópia das demonstrações fi nanceiras. 
Terá início às 19:00 horas do dia 30/09/2020, com a presen-
ça da maioria simples dos acionistas, e às 19:30 horas com 
a presença de qualquer número

São José do Rio Preto, SP, 24 de agosto de 2020.
Marcelo Luis Moi – Diretor Presidente


