
Jornal
São José do Rio Preto, sábado

05 de setembro de 2020
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DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

O Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus considerando a necessidade de implantação 
de medidas de prevenção e controle da Pandemia COVID, após classificação do município pelo Plano São 
Paulo, como fase 3 (cor AMARELA) 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 
de número de pessoas, dias e horários de funcionamento, quando houver.  

 

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

 

4. Todas as atividades exercidas no Município deverão adotar, além das regras quanto aos dias e 
horários de funcionamento, os protocolos sanitários: geral e específicos desta deliberação. 

 

5. PROIBIÇÕES À POPULAÇÃO 

EM LOCAIS PÚBLICOS OU PRIVADOS DE USO COLETIVO:  

5.1. Aglomeração, considerada mais de 3 (três) pessoas reunidas, em áreas coletivas de eventos, 
esportes e lazer em condomínios residenciais, parques, ginásios e outras áreas.  

5.2. Práticas esportivas coletivas, participação em festas ou em qualquer evento com mais de 3 (três) 
pessoas reunidas. 

5.3. Utilização de qualquer equipamento de uso coletivo, tais como brinquedos em parques infantis, 
aparelhos fixos das academias ao ar livre, piscinas, bancos em praças e áreas de lazer em condomínios, entre 
outros não especificados. 

5.4. Utilização de bebedouros de água com ingestão de água diretamente da torneira. 

5.5. Abordagens a outro indivíduo que não respeitem o distanciamento mínimo (1,5 metro). 

5.6. Circulação sem o uso de máscara de proteção facial com cobertura total do nariz e boca. 

5.6.1. Estão dispensadas da obrigatoriedade do uso de máscaras crianças menores de 3 (três) anos e 
pessoas com deficiências que as impeçam de utilizar máscaras faciais adequadamente. 
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6. MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA POPULAÇÃO 

6.1. Evitar sair de sua residência e circular em qualquer local público ou privado de uso coletivo, sendo 
recomendada a se limitar às situações de deslocamento:  

6.1.1. Para chegar ao local de trabalho; 

6.1.2. Para prestação de serviços autônomos; 

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

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

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

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

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

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

6.5. Procurar higienizar embalagens e objetos manuseados; 

6.6. Evitar circulação desnecessária; 

6.7. Evitar contato físico com outras pessoas, mantendo o distanciamento de 1,5 metro; 

6.8. Evitar sair de casa sem necessidade; 

6.9. Evitar levar acompanhantes quando houver necessidade de sair de casa; 

6.10. 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.  

6.11. 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.  

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

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

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

6.12.3. Secar naturalmente; 

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

 

7. MEDIDAS ESPECIFICAS PARA CADA ATIVIDADE NA FASE 3 (AMARELA) 
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7.1. As atividades estão identificadas de acordo com a Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE), regulamentada pela Comissão Nacional de Classificação (CONCLA), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 

7.2. As medidas foram estabelecidas considerando a essencialidade e o risco de contaminação e 
devem ser seguidas considerando dias e horários de funcionamento permitidos e os protocolos sanitários 
determinados.  

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

  Essencial 

  Não Essencial 

 

7.2.2. Risco de contaminação: o risco refere-se à possibilidade de transmissão da COVID-19 em 
condições normais de atividade: quanto maior a aglomeração de pessoas, a proximidade entre os 
indivíduos, o manuseio, contato ou compartilhamento de objetos entre as pessoas e ausência de 
ventilação natural, maior o risco de transmissão: 

  Alto risco 

  Médio risco 

  Baixo risco 
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8. Lista das atividades e regramento na FASE 3 – COR AMARELA  

 

R
IS

CO
  

ES
SE
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LI

D
A

D
E 

CÓDIGO 
IBGE 

CONCLA 

REGRAS PARA FUNCIONAMENTO 

DESCRIÇÃO 
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    A AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA 

    1 AGRICULTURA, PECUÁRIA E SERVIÇOS 
RELACIONADOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    2 PRODUÇÃO FLORESTAL Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    3 PESCA E AQÜICULTURA Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    B INDÚSTRIAS EXTRATIVAS 
    C INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO 

    10 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    1091-
1/02 

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

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas.  
Consumo no local das 07 às 09hs e das 11 às 17hs. 

    11 FABRICAÇÃO DE BEBIDAS Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    12 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO FUMO Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 
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    13 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS  Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    14 CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E 
ACESSÓRIOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    15 
PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO 
DE ARTEFATOS DE COURO, ARTIGOS PARA 
VIAGEM E CALÇADOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    16 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    17 FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E 
PRODUTOS DE PAPEL 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    18 IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE 
GRAVAÇÕES Dias e horários de funcionamento habituais.Atividades permitidas. 

    19 
FABRICAÇÃO DE COQUE, DE PRODUTOS 
DERIVADOS DO PETRÓLEO E DE 
BIOCOMBUSTÍVEIS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    20 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    21 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS 
FARMOQUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    22 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE 
BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    23 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS 
NÃO-METÁLICOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    24 METALURGIA Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    25 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL, 
EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

6 

 

    26 
FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA, PRODUTOS ELETRÔNICOS E 
ÓPTICOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    27 FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS 
E MATERIAIS ELÉTRICOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    28 FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    29 
FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES, REBOQUES E 
CARROCERIAS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    30 
FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS 
DE TRANSPORTE, EXCETO VEÍCULOS 
AUTOMOTORES 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    31 FABRICAÇÃO DE MÓVEIS Dias e horários de funcionamento habituais.Atividades permitidas. 

    32 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS 

    32.1 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE JOALHERIA, 
BIJUTERIA E SEMELHANTES 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    32.2 FABRICAÇÃO DE INSTRUMENTOS 
MUSICAIS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    32.3 FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS PARA PESCA E 
ESPORTE 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    32.4 FABRICAÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS 
RECREATIVOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 
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    32.5 
FABRICAÇÃO DE INSTRUMENTOS E 
MATERIAIS PARA USO MÉDICO E 
ODONTOLÓGICO E DE ARTIGOS ÓPTICOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    32.9 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS 

    32.91-4 

FABRICAÇÃO DE ESCOVAS, PINCÉIS E 
VASSOURAS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    32.92-2 

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

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    32.99-0 

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS 
NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    33 
MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    D ELETRICIDADE E GÁS 

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

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

    36 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

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

    38 COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE 
RESÍDUOS; RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    39 DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS 
DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    F CONSTRUÇÃO 

8 

 

    41 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

    41.1 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    41.9 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    42 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA 

    42.1 
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, FERROVIAS, 
OBRAS URBANAS E OBRAS-DE-ARTE 
ESPECIAIS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    42.2 

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

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    42.3 CONSTRUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE 
INFRA-ESTRUTURA Dias e horários de funcionamento habituais.Atividades permitidas. 

    43 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO 

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

    43.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E 
OUTRAS INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    43.3 OBRAS DE ACABAMENTO Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    43.4 OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA 
CONSTRUÇÃO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    G COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS 
    45 COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS 
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    45.1 COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    45.2 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 
VEÍCULOS AUTOMOTORES 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    45.3 COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA 
VEÍCULOS AUTOMOTORES 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    45.4 COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO 
DE MOTOCICLETAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    46 COMÉRCIO POR ATACADO, EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS 

    46.1 
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES 
DO COMÉRCIO, EXCETO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    46.2 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS-
PRIMAS AGRÍCOLAS E ANIMAIS VIVOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    46.3 
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO 
EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E 
FUMO 

Dias e horários de funcionamento habituais.Atividades permitidas. 

    46.4 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE CONSUMO NÃO-ALIMENTAR 

    46.41-9 COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS, 
ARTEFATOS DE TECIDOS E DE ARMARINHO 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    46.42-7 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO 
VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 
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    46.43-5 COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS E 
ARTIGOS DE VIAGEM 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    46.44-3  
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO E 
VETERINÁRIO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    46.45-1 

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

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    46.46-0  
COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS, 
PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE 
PESSOAL 

Dias e horários de funcionamento habituais.Atividades permitidas. 

    46.47-8  
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE 
ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; LIVROS, 
JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    46.49-4  

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

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 
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    46.5 

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

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    46.6 

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

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    46.7 
COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA, 
FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAL 
ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    46.8 COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO 
EM OUTROS PRODUTOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    46.9 COMÉRCIO ATACADISTA NÃO-
ESPECIALIZADO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    47 COMÉRCIO VAREJISTA 
    47.1 COMÉRCIO VAREJISTA NÃO-ESPECIALIZADO 

    47.11-3 

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

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    47.12-1 

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

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    47.13-0 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
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    4713-
0/02  

LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE 
DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    4713-
0/04  

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

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    4713-
0/05 

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

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

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

    4721-
1/02  

 PADARIA E CONFEITARIA COM 
PREDOMINÂNCIA DE REVENDA 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas.  
Consumo no local das 07 às 09hs e das 11 às 17hs. 

    4721-
1/03 

COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E 
FRIOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    4721-
1/04  

COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, 
BOMBONS E SEMELHANTES 

Fechado aos domingos e feriados.Atendimento ao público permitido de segunda à 
sábado das 9 às 17hs. 

    47.22-9 

COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES E 
PESCADOS - AÇOUGUES E PEIXARIAS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    47.23-7 COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    47.24-5 

COMÉRCIO VAREJISTA DE 
HORTIFRUTIGRANJEIROS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    47.29-6 

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PRODUTOS DO FUMO 
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    4729-
6/01 TABACARIA Fechado aos domingos e feriados. 

Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    4729-
6/02 

COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS 
EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas.  
Consumo no local das 07 às 09hs e das 11 às 17hs. 

    4729-
6/99 

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

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    47.3 COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 

    47.31-8  

COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS 
PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    47.32-6  COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    47.4 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO Dias e horários de funcionamento habituais.Atividades permitidas. 

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

    47.51-2  

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE 
INFORMÁTICA 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    47.52-1 

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E 
COMUNICAÇÃO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 
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    47.53-9  

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS 
DE ÁUDIO E VÍDEO 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    47.54-7 

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
MÓVEIS, COLCHOARIA E ARTIGOS DE 
ILUMINAÇÃO 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    47.55-5 

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

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    47.56-3 

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    47.57-1 

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

Fechado aos domingos e feriados.Atendimento ao público permitido de segunda à 
sábado das 9 às 17hs. 

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

    4759-
8/01 

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 
TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    4759-
8/99  

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

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 
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    47.6 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS CULTURAIS, RECREATIVOS E ESPORTIVOS 
    47.61-0 COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PAPELARIA 

    4761-
0/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS Fechado aos domingos e feriados. 

Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    4761-
0/02  

COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E 
REVISTAS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    4761-
0/03  

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 
PAPELARIA 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    47.62-8 

COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, 
DVDS E FITAS 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    47.63-6 

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 
RECREATIVOS E ESPORTIVOS 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

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

    47.71-7 

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO E 
VETERINÁRIO 

Dias e horários de funcionamento habituais.Atividades permitidas. 

    47.72-5 

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

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 
Exceção:  
Perfumarias (não essenciais) 
Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    47.73-3 

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 
MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    47.74-1  

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 
ÓPTICA 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 
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    47.8 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NOVOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE E DE PRODUTOS USADOS 

    47.81-4 

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO 
VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    47.82-2  COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS E ARTIGOS DE VIAGEM 

    4782-
2/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS Fechado aos domingos e feriados. 

Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    4782-
2/02  

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 
VIAGEM 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    47.83-1  

COMÉRCIO VAREJISTA DE JÓIAS E 
RELÓGIOS 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    47.84-9 

COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO 
DE PETRÓLEO (GLP) 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    47.85-7 

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 
USADOS 

Fechado aos domingos e feriados.Atendimento ao público permitido de segunda à 
sábado das 9 às 17hs. 

    47.89-0  COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NOVOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 

    4789-
0/01 

COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, 
BIJUTERIAS E ARTESANATOS 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    4789-
0/02 

COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E 
FLORES NATURAIS 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    4789-
0/03 

COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE 
ARTE 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 
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    4789-
0/04 

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

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    4789-
0/05 

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 
SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    4789-
0/06 

COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE 
ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    4789-
0/07 

COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS 
PARA ESCRITÓRIO 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    4789-
0/08 

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 
FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    4789-
0/09 

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMAS E 
MUNIÇÕES 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 9 às 17hs. 

    4789-
0/99 

COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS 
PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE 

Fechado aos domingos e feriados.Atendimento ao público permitido de segunda à 
sábado das 9 às 17hs. 

    H TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO 
    49 TRANSPORTE TERRESTRE 

    49.1 

 TRANSPORTE FERROVIÁRIO E 
METROFERROVIÁRIO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas.  

    49.2 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS 

    49.21-3  

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

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 
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    49.22-1  

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

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    49.23-0 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 
TÁXI/UBER/APP 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

      MOTOTÁXI Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    49.24-8 TRANSPORTE ESCOLAR Atividades não permitidas. 

    49.29-9  TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, E OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 
NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 

    4929-
9/01 

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

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    4929-
9/02 

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

Dias e horários de funcionamento habituais.Atividades permitidas. 

    4929-
9/03 

ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM 
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, 
MUNICIPAL 

Atividades não permitidas. 

    4929-
9/04  

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

Atividades não permitidas. 

    4929-
9/99 

OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE 
PASSAGEIROS NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE 

Atividades não permitidas. 
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    49.3 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    49.4 TRANSPORTE DUTOVIÁRIO Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    49.5  

TRENS TURÍSTICOS, TELEFÉRICOS E 
SIMILARES Atividades não permitidas. 

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

    52 ARMAZENAMENTO E ATIVIDADES 
AUXILIARES DOS TRANSPORTES 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    53 CORREIO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENTREGA 

    53.1 ATIVIDADES DE CORREIO Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    53.2 ATIVIDADES DE MALOTE E DE ENTREGA Dias e horários de funcionamento habituais.Atividades permitidas. 

    I ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO 
    55 ALOJAMENTO 

    55.1 HOTÉIS E SIMILARES 
Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 
Consumo de alimentos em área coletiva das 07 às 09hs e das 11 às 17hs. 

    55.9 OUTROS TIPOS DE ALOJAMENTO NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    56 ALIMENTAÇÃO 

    56.1 RESTAURANTES E OUTROS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS 
    56.11-2 RESTAURANTES E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS  
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    5611-
2/01 RESTAURANTES E SIMILARES 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas.  
Consumo no local das 07 às 09hs e das 11 às 17hs. 

    5611-
2/03 

LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS 
E SIMILARES 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas.  
Consumo no local das 07 às 09hs e das 11 às 17hs. 

    5611-
2/04 

BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS 
ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM 
ENTRETENIMENTO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas.  
Consumo no local das 07 às 09hs e das 11 às 17hs. 

    5611-
2/05 

BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS 
ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, 
COM ENTRETENIMENTO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas.  
Consumo no local das 07 às 09hs e das 11 às 17hs. 

    56.12-1 SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO 
Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas.  
Consumo no local das 07 às 09hs e das 11 às 17hs. 

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

    5620-
1/01 

 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS 
PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE 
PARA EMPRESAS 

Dias e horários de funcionamento habituais.Atividades permitidas. 

    5620-
1/02 

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA 
EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ Atividades não permitidas. 

    5620-
1/03 

CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 
PRIVATIVOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas.  
Consumo no local das 07 às 09hs e das 11 às 17hs. 

    5620-
1/04 

 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS 
PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE 
PARA CONSUMO DOMICILIAR 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    J INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
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    58 EDIÇÃO E EDIÇÃO INTEGRADA À 
IMPRESSÃO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

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

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

    59.11-1  
ATIVIDADES DE PRODUÇÃO 
CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE 
PROGRAMAS DE TELEVISÃO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    59.12-0 
ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO 
CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE 
PROGRAMAS DE TELEVISÃO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    59.13-8 DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE 
VÍDEO E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    59.14-6 ATIVIDADES DE EXIBIÇÃO 
CINEMATOGRÁFICA 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades de atendimento ao público somente no sistema drive. 

    59.2 

ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE 
EDIÇÃO DE MÚSICA 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    60 ATIVIDADES DE RÁDIO E DE TELEVISÃO Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    61 TELECOMUNICAÇÕES Dias e horários de funcionamento habituais.Atividades permitidas. 

    62 ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    63  ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE INFORMAÇÃO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    K ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS 

    64 ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    65 SEGUROS, RESSEGUROS, PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 
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    66 
ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS 
FINANCEIROS, SEGUROS, PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    L ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS 

     
68 ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS Fechado aos domingos e feriados. 

Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs. 

    M ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS 
    69  ATIVIDADES JURÍDICAS, DE CONTABILIDADE E DE AUDITORIA 
    69.1 ATIVIDADES JURÍDICAS 

    69.11-7 

ATIVIDADES JURÍDICAS, EXCETO 
CARTÓRIOS 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs. 

    69.12-5 CARTÓRIOS Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    69.2 

ATIVIDADES DE CONTABILIDADE, 
CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E 
TRIBUTÁRIA 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs. 

    70 ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE 
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL 

Fechado aos domingos e feriados.Atendimento ao público permitido de segunda à 
sábado das 8 às 16hs. 

    71 SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS 

    71.1 
SERVIÇOS DE ARQUITETURA E 
ENGENHARIA E ATIVIDADES TÉCNICAS 
RELACIONADAS 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs. 

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

    72  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
CIENTÍFICO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    73 PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs. 
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    74 OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS 

    74.1 DESIGN E DECORAÇÃO DE INTERIORES Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs. 

    74.2 ATIVIDADES FOTOGRÁFICAS E SIMILARES Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs.  

    74.9 
ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E 
TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs.  

    75 ATIVIDADES VETERINÁRIAS Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

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

    77.1 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE SEM 
CONDUTOR 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    77.2 ALUGUEL DE OBJETOS PESSOAIS E 
DOMÉSTICOS 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs.  

    77.3 ALUGUEL DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs.  

    77.4  

GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-
FINANCEIROS 

Fechado aos domingos e feriados.Atendimento ao público permitido de segunda à 
sábado das 8 às 16hs.  

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

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    79 AGÊNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES 
TURÍSTICOS E SERVIÇOS DE RESERVAS 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs.  

    80 ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E 
INVESTIGAÇÃO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    81 SERVIÇOS PARA EDIFÍCIOS E ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 

    81.1 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A 
EDIFÍCIO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 
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    81.2 ATIVIDADES DE LIMPEZA Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    81.3 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

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

    82.1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO 
ADMINISTRATIVO 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs.  

    82.2 ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    82.3 
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DE 
EVENTOS, EXCETO CULTURAIS E 
ESPORTIVOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades de atendimento ao público somente no sistema drive. 

    82.9 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS 

    82.91-1 

ATIVIDADES DE COBRANÇAS E 
INFORMAÇÕES CADASTRAIS 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs.  

    82.92-0  ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB 
CONTRATO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

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

    8299-
7/01 

MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA 
ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    8299-
7/02 

EMISSÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO, VALES 
TRANSPORTE E SIMILARES 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs.  

    8299-
7/03 

SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, 
EXCETO CONFECÇÃO 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs.  

    8299-
7/04  LEILOEIROS INDEPENDENTES Dias e horários de funcionamento habituais. 

Atividades de atendimento ao público somente no sistema drive. 

    8299-
7/05 

 SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE 
FUNDOS SOB CONTRATO 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs.  
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    8299-
7/06 CASAS LOTÉRICAS Dias e horários de funcionamento habituais. 

Atividades permitidas. 

    8299-
7/07 

SALAS DE ACESSO À INTERNET Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs.  

    8299-
7/99 

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 
PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS 
EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs.  

    O ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E 
SEGURIDADE SOCIAL 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    P EDUCAÇÃO  

    85.1 EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 
FUNDAMENTAL 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas e aulas coletivas presenciais suspensas. 

    85.2 ENSINO MÉDIO Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas e aulas coletivas presenciais suspensas. 

    85.3 EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Dias e horários de funcionamento habituais.Atividades permitidas e aulas coletivas 
presenciais suspensas. 
Exceção: Aulas dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e 
odontologia. 

    85.4 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL 
TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas e aulas coletivas presenciais suspensas. 

    85.5 ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO 

    8550-
3/01 ADMINISTRAÇÃO DE CAIXAS ESCOLARES Fechado aos domingos e feriados. 

Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs.  

    8550-
3/02 

ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, 
EXCETO CAIXAS ESCOLARES 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    85.9  OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO 
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    85.91-1 ENSINO DE ESPORTES Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas e aulas coletivas presenciais suspensas. 

    85.92-9 ENSINO DE ARTE E CULTURA Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas e aulas coletivas presenciais suspensas. 

    85.93-7 ENSINO DE IDIOMAS Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas e aulas coletivas presenciais suspensas. 

    85.99-6 ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

    8599-
6/01 FORMAÇÃO DE CONDUTORES Dias e horários de funcionamento habituais. 

Atividades permitidas e aulas coletivas presenciais suspensas. 

    8599-
6/02 CURSOS DE PILOTAGEM Dias e horários de funcionamento habituais. 

Atividades permitidas e aulas coletivas presenciais suspensas. 

    8599-
6/03 TREINAMENTO EM INFORMÁTICA Dias e horários de funcionamento habituais. 

Atividades permitidas e aulas coletivas presenciais suspensas. 

    8599-
6/04 

TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL E GERENCIAL 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas e aulas coletivas presenciais suspensas. 

    8599-
6/05 

CURSOS PREPARATÓRIOS PARA 
CONCURSOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas e aulas coletivas presenciais suspensas. 

    8599-
6/99 

OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

Dias e horários de funcionamento habituais.Atividades permitidas e aulas coletivas 
presenciais suspensas. 

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

    86.1 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO 
HOSPITALAR 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    86.2 SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A 
URGÊNCIAS E DE REMOÇÃO DE PACIENTES 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    86.3 
ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL 
EXECUTADAS POR MÉDICOS E 
ODONTÓLOGOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 
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    86.4 
 ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE 
COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E 
TERAPÊUTICA 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    86.5 
 ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA ÁREA 
DE SAÚDE, EXCETO MÉDICOS E 
ODONTÓLOGOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    86.6 ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE 
SAÚDE 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    86.9 
 ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE 
HUMANA NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    87 

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

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    88 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM 
ALOJAMENTO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    R ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO 

    90 ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE 
ESPETÁCULOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades de atendimento ao público somente no sistema drive. 

    91 ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO 
CULTURAL E AMBIENTAL 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades de atendimento ao público somente no sistema drive. 

    93 ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO E LAZER 
    93.1 ATIVIDADES ESPORTIVAS 

    93.11-5  GESTÃO DE INSTALAÇÕES DE ESPORTES 
Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atendimento ao público apenas para as atividades permitidas, sem eventos coletivos, 
das 7 às 11hs e das 16 às 20hs.  
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    93.12-3 CLUBES SOCIAIS, ESPORTIVOS E SIMILARES 
Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atendimento ao público apenas para as atividades permitidas, sem eventos coletivos, 
das 7 às 11hs e das 16 às 20hs.  

    93.13-1 

ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO 
FÍSICO 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atendimento ao público permitido das 6 às 10hs e das 17 às 21hs.  

    93.19-1 

ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atendimento ao público permitido das 6 às 10hs e das 17 às 21hs.  

    93.2 ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER 

    93.21-2 

PARQUES DE DIVERSÃO E PARQUES 
TEMÁTICOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades internas permitidas sem atendimento ao público. 

    93.29-8  

ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades internas permitidas sem atendimento ao público. 

    S OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 
    94 ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS 

    94.1 
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES 
ASSOCIATIVAS PATRONAIS, EMPRESARIAIS 
E PROFISSIONAIS 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs. 

    94.2 ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs. 

    94.3 ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA 
DE DIREITOS SOCIAIS 

Fechado aos domingos e feriados.Atendimento ao público permitido de segunda à 
sábado das 8 às 16hs. 

    94.9 ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

    94.91-0 

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES 
RELIGIOSAS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    94.92-8 ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs. 

    94.93-6 

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES 
ASSOCIATIVAS LIGADAS À CULTURA E À 
ARTE 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs. 
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    94.99-5 

ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs. 

    95 

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

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    96 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS 

    96.01-7 

LAVANDERIAS, TINTURARIAS E 
TOALHEIROS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    96.02-5 CABELEIREIROS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRATAMENTO DE BELEZA 

    9602-
5/01 CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE Fechado aos domingos e feriados. 

Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 10 às 18hs. 

    9602-
5/02 

ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS 
SERVIÇOS DE CUIDADOS COM A BELEZA 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 10 às 18hs. 

    96.03-3  

ATIVIDADES FUNERÁRIAS E SERVIÇOS 
RELACIONADOS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

    96.09-2 ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

    9609-
2/02 AGÊNCIAS MATRIMONIAIS Fechado aos domingos e feriados. 

Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs. 

    9609-
2/04 

 EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE SERVIÇOS 
PESSOAIS ACIONADAS POR MOEDA 

Fechado aos domingos e feriados.Atendimento ao público permitido de segunda à 
sábado das 8 às 16hs. 

    9609-
2/05 ATIVIDADES DE SAUNA E BANHOS Atividades não permitidas. 

    9609-
2/06 

SERVIÇOS DE TATUAGEM E COLOCAÇÃO 
DE PIERCING 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs. 

    9609-
2/07 ALOJAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS Dias e horários de funcionamento habituais. 

Atividades permitidas. 

    9609-
2/08 

HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS 
DOMÉSTICOS (PET)  

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs. 
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    9609-
2/99 

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 
PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs. 

    T 
97 SERVIÇOS DOMÉSTICOS Dias e horários de funcionamento habituais. 

Atividades permitidas. 

    U 
99 

ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS 
INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

      SHOPPINGS, GALERIAS E CONGÊNERES* 

Atendimento ao público permitido das 12 às 20hs. 
Restrição para consumo de alimentos até às 17hs. 
Estabelecimentos albergados fechados aos domingos, exceto restaurantes, bares, 
lanchonetes e demais serviços essenciais. 
Exceções:  
- Shopping HB 
Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido e consumo de alimentos no local de segunda à 
sábado das 7 às 15hs. 
 - Shoppings, galeria e congêneres dos bairros Centro, Vila Redentora e Vila Imperial 
Atendimento ao público permitido e consumo de alimentos no local das 9 às 17hs. 
Estabelecimentos albergados fechados aos domingos, exceto restaurantes, bares, 
lanchonetes e demais serviços essenciais. 
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    9609-
2/99 

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 
PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE 

Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido de segunda à sábado das 8 às 16hs. 

    T 
97 SERVIÇOS DOMÉSTICOS Dias e horários de funcionamento habituais. 

Atividades permitidas. 

    U 
99 

ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS 
INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS 

Dias e horários de funcionamento habituais. 
Atividades permitidas. 

      SHOPPINGS, GALERIAS E CONGÊNERES* 

Atendimento ao público permitido das 12 às 20hs. 
Restrição para consumo de alimentos até às 17hs. 
Estabelecimentos albergados fechados aos domingos, exceto restaurantes, bares, 
lanchonetes e demais serviços essenciais. 
Exceções:  
- Shopping HB 
Fechado aos domingos e feriados. 
Atendimento ao público permitido e consumo de alimentos no local de segunda à 
sábado das 7 às 15hs. 
 - Shoppings, galeria e congêneres dos bairros Centro, Vila Redentora e Vila Imperial 
Atendimento ao público permitido e consumo de alimentos no local das 9 às 17hs. 
Estabelecimentos albergados fechados aos domingos, exceto restaurantes, bares, 
lanchonetes e demais serviços essenciais. 
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ANEXO I 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO GERAL– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

APLICÁVEL A TODAS AS ATIVIDADES EXERCIDAS NO MUNICÍPIO 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

1.2. Manutenção de informações visíveis na entrada sobre o horário de atendimento ao público e 
capacidade máxima de clientes/usuários permitidos no local. 

1.3. Definição de responsáveis pelo acompanhamento de casos suspeitos e confirmados de funcionários, 
incluindo monitoramento de contatos dentro do estabelecimento, com sistematização de dados e 
informação às autoridades competentes. 

1.4. Organização de ponto de descontaminação na entrada de funcionários do estabelecimento para 
higiene pessoal e higienização de objetos e outros pertences. 

1.5. Capacitação de todos os funcionários quanto a todas as medidas e ações de prevenção à transmissão 
da COVID-19, incluindo como identificar sintomas, quais são os casos de isolamento, procedimentos de 
higiene pessoal e demais regras dos protocolos, manuais, legislação e boas práticas a serem seguidas. 

1.6. Realização do curso EAD COVIDV 19 quanto a medidas de prevenção durante a Pandemia, oferecido 
pela Secretaria Municipal de Saúde gratuitamente. O curso está disponível no site 
http://ead.saude.riopreto.sp.gov.br/. 

1.6.1. A divulgação das medidas de prevenção e controle entre os seus colaboradores deve ser realizada 
pela empresa.  

1.6.2. O certificado do curso deve estar disponível no local para fins de fiscalização. 

1.7. Definição de protocolos e processos (ações preventivas, como identificar precocemente sintomas, 
quais os casos para isolamento, procedimentos de higiene pessoal, entre outros) e comunicação aos 
colaboradores com a realização de treinamentos e reuniões, preferencialmente virtuais. 

1.8. Comunicação à área de RH da empresa sobre casos suspeitos e confirmados de COVID-19, bem 
como informação aos funcionários da mesma área/equipe, trabalhadores e clientes que tiveram contato 
próximo com o paciente do caso suspeito ou confirmado nos últimos 14 dias.  

1.8.1. Comunicação às empresas parceiras em caso de contato com funcionários ou clientes da 
contratante. 

1.9. Manutenção do funcionamento nos dias e horários estabelecidos 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, adotando como parâmetro:  

1.10. Permissão de acesso, durante atendimento ao público, de no máximo 40% da capacidade de 
clientes/usuários, desde que seja garantido o distanciamento mínimo de 1,5 metro por pessoa, em todas as 
direções, nas áreas livres destinadas à permanência/circulação de pessoas. 

1.10.1. Exceção às academias, cuja capacidade de atendimento deve limitar-se a 30% da capacidade 
máxima de público, garantindo o distanciamento mínimo determinado. 

1.11. A capacidade máxima de ocupação deve ser calculada na proporção de 1 (um) cliente/usuário para 
cada 10m2 de área construída do estabelecimento, portanto: 

1.11.1. 40% da capacidade equivale a 4 pessoas para cada 100m2 (ou fração) de área útil construída 
(exceto estacionamento) quando a área livre de atendimento ao público permitir o distanciamento mínimo 
permitido. 

1.11.2. 30% da capacidade equivale a 3 pessoas para cada 100m2 (ou fração) de área útil construída 
(exceto estacionamento) quando a área livre de atendimento ao público permitir o distanciamento mínimo 
permitido.  

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Venda de produtos, distribuição de panfletos, entre outras abordagens que não respeitem o 
distanciamento mínimo entre pessoas, em áreas públicas ou privadas de uso coletivo; 

2.2. Fornecimento ou consumo de qualquer alimento ou bebida para consumo no local (inclusive café), 
salvo nos estabelecimentos próprios para consumação no local, conforme protocolo específico. 

2.3. Revistas, panfletos, brinquedoteca em salas de atendimento ou recepção/espera. 

2.4. Utilização de equipamentos de uso coletivo que não propicie higienização entre cada uso e 
possibilite aglomerações (brinquedos de parques infantis, bancos de praças, aparelhos fixos de academias ao 
ar livre, piscinas de uso coletivo para recreação, entre outros). 

2.5. Aglomeração, considerada mais de 3 (três) pessoas reunidas. 

2.6. Filas nas entradas de qualquer estabelecimento de prestação de serviços não essencial.  

2.7. Organização de qualquer evento presencial com mais de 3 (três) pessoas, inclusive práticas 
esportivas coletivas, realização de festas, shows. 

2.8. Realização de cultos religiosos, reuniões ou atividades similares permitidas nesta fase com pessoas 
em pé ou que não garantam o distanciamento mínimo estabelecido. 

2.9. Qualquer evento, propaganda, publicidade ou promoção que estimulem a aglomeração de pessoas, 
inclusive para inauguração ou reabertura; 

2.10. Aulas, cursos e treinamentos presenciais em áreas fechadas sem ventilação, devendo ser realizados 
em ambientes ao ar livre ou bem arejados. 

2.11. Serviços de manobrista (valet); 

2.12. A entrada de visitantes em cemitérios em feriados e datas comemorativas.  

2.13. Atendimento presencial ao público no interior ou na entrada dos locais nos dias e horários não 
permitidos; 

2.13.1. Excetuam-se os estabelecimentos que possuem estrutura instalada para atendimento dentro 
dos veículos (drive-thru), apenas nos dias permitidos. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Priorização de atendimento ao público por canais digitais, em todas as atividades e ações, tais como 
operação e venda, suporte e atendimento à distância (telefone, aplicativo ou online). 

3.2. Priorização de sistema de entrega (Delivery) e serviços no endereço do solicitante. 

3.3. Priorização de atendimento por meio de agendamento prévio nos estabelecimentos de prestação de 
serviços.  

3.4. Restrição do uso da área de estacionamento para clientes e usuários, limitando a área à mesma 
capacidade definida para atendimento ao público. 

3.5. Utilização de sistema de senhas, ou outro eficaz, a fim de evitar a aglomeração de pessoas dentro do 
estabelecimento ou aguardando atendimento. 

3.5.1. Senhas reutilizáveis devem ser de material passível de higienização. 

3.6. Restrição de acesso de pessoas em qualquer ambiente propício à aglomeração. 

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

3.8. Suspensão de simulações de incêndio nas instalações das empresas. 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Realização de controle de distanciamento de filas, inclusive externas (de acesso ao local) por meio de 
demarcação em piso ou outro sistema eficaz, nos locais onde o agendamento ou reserva não for obrigatório 
(filas proibidas). 

4.2. Garantia da distância mínima de 1,5 metro entre cada pessoa em todas as direções (2,25 
m2/pessoa), inclusive nas filas, entre assentos e entre funcionários, ressalvadas as exceções em razão da 
especificidade da atividade ou para pessoas que dependam de acompanhamento ou cuidados especiais, tais 
como crianças de até 12 anos, idosos e pessoas com deficiência. 

4.2.1. A distância mínima entre familiares e habitantes de uma mesma residência não será aplicável, mas 
deverá ser respeitada a distância mínima de segurança em relação aos demais presentes. 

4.2.2. Ambientes de espera eventualmente existentes devem garantir o distanciamento mínimo de 1,5 
metro entre cada pessoa em todas as direções. 

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

4.4. Realização de alertas constantes sobre a necessidade de distanciamento nos locais onde há 
circulação e grande fluxo de pessoas. 

4.5. Redução da circulação de funcionários nas áreas comuns dos estabelecimentos e fora de seus 
ambientes específicos de trabalho.  

4.6. Redução do acesso de clientes e usuários nos estabelecimentos e seus ambientes. 

4.7. Restrição de circulação de pessoas em salas destinadas a atendimento individual, sendo que 
também não podem servir de passagem para acesso a outros ambientes. 

4.8. Definição de horários de trabalho alternados para redução do número de profissionais nos 
ambientes de trabalho. 

4.9. Adoção do sistema de trabalho em domicílio (regime de trabalho remoto) para todos os funcionários 
e colaboradores quando a presença no local de trabalho para o exercício das funções não for imprescindível 
e, principalmente para os funcionários que pertençam ao grupo de risco ou convivam com pessoas do grupo 
de risco. 

4.10. Definição, quando possível, de horários diferenciados para o atendimento às pessoas do grupo de 
risco. 

 

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

5.1. Orientação aos funcionários e clientes para evitar tocar os próprios olhos, boca e nariz e evitar 
contato físico com terceiros, tais como beijos, abraços e aperto de mão. 

5.2. Máquinas de cartão devem ser envelopadas com plástico filme. 

5.3. Manutenção de portas e vias de acesso ao público fechadas, durante a realização de atividades 
internas sem permissão de atendimento ao público. 

5.3.1. A abertura de qualquer via de acesso ao estabelecimento somente poderá ocorrer durante acesso 
de funcionários ou passagem de mercadorias para os colaboradores que realizam serviços de entrega a 
domicílio. 

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

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

5.6. Proibição de acionamento manual de cancelas pelos clientes em quaisquer estacionamentos. 

5.7. Eliminação de sistemas de identificação (para acesso ou registro de horários) por meio de biometria 
ou qualquer sistema de identificação que exija o contato das mãos com o equipamento. 

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

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

6.1. Proibição de acesso de pessoas, inclusive funcionários e colaboradores com qualquer sintoma gripal 
às dependências dos estabelecimentos. 

6.1.1. Realização de monitoramento de temperatura diariamente dos funcionários e colaboradores em 
todos os estabelecimentos e dos clientes e usuários nos locais com grande fluxo de pessoas. Apontada 
uma temperatura superior a 37.0 °C, não deve ser autorizada a entrada. 
6.1.2. Manutenção de funcionários com suspeita de contaminação da COVID-19 e aqueles com 
diagnósticos confirmados afastados conforme protocolo do Ministério da Saúde, mesmo quando 
apresentem condições físicas de saúde que possibilitem o trabalho presencial. O mesmo se aplica para 
aqueles que tiveram contato com infectado pela COVID-19 nos últimos 14 dias. 

6.2. Verificação e registro diário dos possíveis sinais e sintomas gripais dos colaboradores antes da 
jornada laboral e também durante qualquer horário do expediente. 

6.3. Orientação aos funcionários e clientes para que sigam a etiqueta de tosse e a higiene respiratória 
(cobrir tosses e espirros com lenços descartáveis, jogá-los fora imediatamente e higienizar as mãos em 
sequência). 

6.4. O uso de máscara de proteção respiratória com cobertura total do nariz e boca pelos clientes e 
usuários é obrigatório e deve ser assegurado na entrada e durante a permanência em todos os locais.  

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

6.5. Garantia de uso obrigatório de máscara de proteção respiratória com cobertura total do nariz e 
boca, sem espaços laterais, de utilização individual, pelos funcionários. 

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

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

6.5.3. 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 metro e não houver outra 
barreira física. 

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

6.5.5. 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. 

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

 

7. HIGIENE PESSOAL 

7.1. Manutenção de Kit completo de higiene de mãos em todos os sanitários e lavatórios de mãos 
disponíveis (devem estar devidamente instalados, providos de água corrente), contendo sabonete líquido, 
álcool em gel 70% e toalhas de papel não reciclado. 

7.2. Disponibilização 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. 

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

 

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

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

8.1.1. Higienização a cada uso das máquinas de cartão devidamente envelopadas com plástico filme. 

8.2. Higienização dos pisos com produto desinfetante no início das atividades e a cada intervalo de no 
máximo 3 (três) horas. 

8.3. Higienização de objetos, equipamentos, utensílios e materiais utilizados (entre um uso e outro), 
inclusive quando houver prestação de serviços realizados no endereço do solicitante. 

8.3.1. Higienização de senhas, quando forem reutilizáveis. 

8.4. Higienização de escadas e elevadores de uso compartilhado a cada intervalo de no máximo 3 (três) 
horas e orientação aos usuários sobre lavagem de mãos com água e sabão ou, na impossibilidade, uso álcool 
em gel 70%, após o uso dos mesmos. 

8.5. Higienização das lixeiras e descarte do lixo frequente: separação do lixo com potencial de 
contaminação (EPI, luvas, máscaras, etc.) e descarte de forma que não ofereça riscos de contaminação e em 
local isolado. 

8.6. Disponibilização de lixeiras com tampa e com dispositivo que permita a abertura o fechamento sem 
o uso das mãos (pedal ou outro tipo de dispositivo, como acionamento automático). 

8.7. Tapetes, carpetes e demais objetos decorativos devem ser retirados, facilitando o processo de 
higienização. Não sendo possível a retirada, reforçar a limpeza e higienização dos mesmos. 

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

8.8.1. Recolher e efetuar a desinfecção dos EPIs, tais como aventais, protetores faciais, luvas e protetores 
auriculares, ou disponibilizar local adequado para que o funcionário o faça diariamente. 

8.9. Em caso de confirmação de caso de COVID-19, isolamento dos ambientes por onde a pessoa 
transitou e realização de higienização completa. 

8.10. Higienização de veículos alugados ou veículos de uso comum da empresa antes da utilização. 

 

9. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

9.1. Garantia da renovação de ar (entrada de ar externo e saída do ar interno – troca de ar) inclusive 
quando instalado equipamento de climatização (ar condicionado), pois este equipamento não cumpre esta 
função (não realiza troca de ar). 

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

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

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

9.1.4. As portas eventualmente existentes, quando possível, deverão ser mantidas abertas. 

9.2. Manutenção de sistemas mecânicos de ventilação e de climatização limpos, implantando Plano de 
Manutenção, Operação e Controle, registrando os procedimentos realizados: 

9.2.1. Limpeza mensal da grelha de tomada de ar externo, quando se tratar de sistema de ar central; 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
05 de setembro de 2020

9.2.2. Limpeza mensal de todos os filtros, ou em menor período, quando apresentar sujidades; 

9.2.3. Limpeza mensal da bandeja de condensação; 

9.2.4. Limpeza mensal e desincrustação semestral das serpentinas de aquecimento e resfriamento; 

9.2.5. Limpeza trimestral e desincrustação semestral do umidificador, quando se tratar de sistema de ar 
central; 

9.2.6. Limpeza do ventilador semestral; 

9.2.7. Limpeza mensal da casa de máquinas/plenum de mistura, quando se tratar de sistema de ar central. 

 

10. PERMISSÕES 

10.1. Atendimento ao público pelos serviços de assistência à saúde (clínicas, consultórios, serviços de 
vacina), nas condições permitidas, dentro de shoppings, galerias e congêneres. 

10.2. Circulação em áreas ao ar livre em locais públicos e condomínios residenciais desde que respeitadas 
as demais restrições quanto ao distanciamento, uso de máscaras, proibição de aglomerações, proibição de 
uso de equipamentos coletivos, entre outras.  

10.3. 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 de COVID-19, o caixão 
deverá ser lacrado. 

10.4. Atividades de entrega (delivery) ou prestação serviços no endereço do solicitante durante a 
realização de atividades internas, conforme protocolo específico. 

10.5. Realização de drive-thru (atendimento ao público dentro dos veículos) durante a realização de 
atividades internas, conforme protocolo específico.  

 

11. DIRETRIZES PARA LOCAIS DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES 

11.1. Garantia de horários alternados para uso dos locais de alimentação de funcionários, viabilizando o 
distanciamento mínimo, conforme previsto no protocolo sanitário para locais onde há consumação de 
alimentos. 

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

11.3. Organização de escalas para horários de almoço, jantar, cafés e lanches. 

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

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

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

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

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

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

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

11.11. Adoção do protocolo específico para locais com consumação de alimentos, no que couber. 

 

12. DIRETRIZES PARA BANHEIROS E VESTIÁRIOS 

12.1. Controle de acesso aos vestiários e banheiros. 

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

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

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

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

ANEXO II 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

COMÉRCIO EM GERAL 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

 

2. PROIBIÇÕES  

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

2.2. Exposição de produtos no ambiente externo do estabelecimento; 

2.3. Atendimento presencial ao público no interior ou na entrada dos estabelecimentos nos dias e 
horários não permitidos.  

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

2.4.1. Em casos de impossibilidade de deixar crianças em casa, o responsável deve preencher termo de 
responsabilidade, constando nome, endereço, RG e CPF do responsável, idade da criança acompanhante e 
justificativa do fato. 

2.4.2. O estabelecimento deve manter cópia do termo de responsabilidade no local para fins de 
fiscalização. 

2.4.3. Eventuais acompanhantes flagrados no interior do estabelecimento devem ser convidados a se 
retirar e conduzidos para a área externa do estabelecimento. 

2.4.4. Excetuados os estabelecimentos com consumação de alimentos. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

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

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

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

3.4. Priorização de sistema de entrega (Delivery). 

 

4. GARANTIA DE DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

 

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

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

5.2. Uso de provadores deve ser evitado ou reduzido. 

 

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

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

6.2. Higienização de provadores após cada utilização, principalmente superfícies de contato frequente. 

 

ANEXO III 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

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

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Aglomerações nas entradas. 

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

2.3. Disponibilização de alimento para degustação.  

2.4. Anúncios verbais dos produtos/alimentos, próximo aos alimentos expostos, principalmente no caso 
de feiras e entrepostos. 

2.5. Qualquer evento, propaganda, publicidade ou promoção que estimulem a aglomeração de pessoas. 

2.6. A venda ou entrega direta de bebidas alcoólicas refrigeradas (sistemas de retirada no local – take 
away ou drive-thru) aos sábados e domingos durante todo o dia e de segunda à sexta feira, das 20h00min às 
06h00min, excetuados: 

2.6.1. Serviços de entrega em domicílio (Delivery); 

2.6.2. Bares, restaurantes, lanchonetes e afins, durante o horário de funcionamento permitido, para servir 
aos clientes devidamente acomodados nas mesas (sentados), que deverão estar dispostas com o 
distanciamento correto; 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Proibição de acesso de acompanhantes.  

3.1.1. Recomenda-se limitação de entrada por único acesso e a emissão de 1 (uma) senha por veículo (ou 
grupo de pessoas a pé) no primeiro acesso à área (estacionamento), permitindo entrada no interior da loja 
apenas mediante a apresentação desta. 

3.1.2. Eventuais acompanhantes flagrados no interior do estabelecimento devem ser convidados a se 
retirar e conduzidos para a área externa do estabelecimento. 

3.2. Priorização de sistema de entrega (Delivery) no endereço do solicitante. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

ANEXO IV 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

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

 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Acesso de clientes em número superior à capacidade das mesas e assentos disponíveis. 

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

2.3. Música ao vivo (shows) nos primeiros 28 dias desta fase. 

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

2.5. Disponibilização de alimento para degustação.  

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

2.7. Retirada do alimento pelo próprio cliente em local de cocção visível: Auto serviço (self-service)  

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

2.9. Filas ou aglomerações nas entradas. 

2.10. Consumo de alimentos em ambientes fechados e nos dias e horários não permitidos e sem o 
distanciamento mínimo necessário;  

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Acesso limitado de até 4 (quatro) pessoas por grupo. 

3.2. Restrição a 4 (quatro) pessoas, no máximo, para ocupação de mesas, inclusive crianças. 

3.3. Reservas de mesas e ou assentos antecipadamente. 

3.4. Priorização de sistema de entrega (Delivery). 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Mesas mantidas com distanciamento mínimo de 2,5 metros umas das outras.  

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

5.4. Guardanapos de papel embalados ou protegidos em dispensers. 

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

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

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

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

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

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

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

 

7. HIGIENE PESSOAL 

7.1. Funcionários devem manter unhas curtas e sem esmaltes. 

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

 

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

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

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

8.2.1. Devem ser secos naturalmente antes de embalados individualmente. 

 

9. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

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

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

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

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

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

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

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

 

ANEXO IX 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

 

2. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

2.1. Atendimento aos clientes nas concessionárias realizado com controle de acesso ao showroom. 

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

 

3. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

3.1. Ocupação de apenas uma pessoa por veículo de test drive. 

3.1.1. Caso imprescindível o acompanhamento, a segunda pessoa deve sentar-se no banco de trás do lado 
oposto ao motorista. 

 

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

4.1. Proteção com película protetora descartável das áreas de manuseio comum pelo público em veículos 
de test drive e do showroom (como volante, câmbio, bancos, maçanetas, etc.). 

 

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

5.1. Higienização do interior e exterior dos veículos de test drive a cada uso, e dos veículos do showroom 
a cada acesso pelos clientes. 

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

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

5.4. Higienização de acessórios internos e externos do veículo ao finalizar a manutenção de cada veículo. 
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ANEXO V 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

SHOPPINGS, GALERIAS E CONGÊNERES 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

1.2. As atividades essenciais cujo acesso seja independente da entrada comum ao shopping podem 
realizar atendimento ao público nos dias e horários permitidos para a atividade. 

 

2. PROIBIÇÕES  

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

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

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

2.4. Venda ou fornecimento de alimentos para consumo imediato que propiciem a retirada de máscaras 
dos usuários durante a permanência nas áreas comuns. 

2.5. A abertura nos dias e horários não permitidos, exceto para acesso aos serviços de assistência à saúde 
eventualmente existentes (clínicas, consultórios e vacinas);  

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

2.7. Serviços de manobrista (valet); 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

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

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

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

 

5. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

5.1. Garantia de renovação de ar de todos os ambientes. 
5.1.1. Sistemas mecânicos de ventilação e de climatização existentes devem ser mantidos limpos, 
registrando os procedimentos realizados. A limpeza deve ser realizada conforme protocolo sanitário geral 
desta deliberação.  

5.2. Os ambientes com consumação de alimento, inclusive praças de alimentação, devem ser em áreas 
arejadas, preferencialmente em áreas abertas. 

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

 

ANEXO VI 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO DENTRO DOS VEÍCULOS – DRIVE THRU 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Saída de pessoas de dentro dos veículos; 

2.2. Acesso de pessoas a pé. 

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

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

2.5. Acesso de veículos com mais de quatro pessoas em serviços com permanência prolongada em área 
de estacionamento, inclusive cinema, shows e outras atividades culturais. 

 

3. GARANTIA DE DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

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

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

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

3.3. Garantia de distanciamento mínimo de 2,5 metros estre os carros quando houver permanência 
prolongada em área de estacionamento,  inclusive cinema, shows e outras atividades culturais 

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

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

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

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

 

5. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

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

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

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

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

 

6. GARANTIA DE HIGIENE PESSOAL 

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

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

 

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

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

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

 

 

ANEXO VII 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

SERVIÇOS DE ENTREGA - DELIVERY 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

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

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

1.5. Evitar abrir desnecessariamente os compartimentos de entregas; 

1.6. Não romper os lacres de segurança dos produtos; 

 

2. PROIBIÇÕES  

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

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

 

3. GARANTIA DE DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

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

 

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

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

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

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

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

 

5. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

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

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

 

6. GARANTIA DE HIGIENE PESSOAL 

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

 

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

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

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

7.3. Higienização diária de veículos e caixas de transporte. 

ANEXO VIII 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ESCRITÓRIOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

1. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

1.1. Restrição de aglomerações em espaços comuns com demarcação de áreas que não deverão ser 
utilizadas e indicação visual da limitação máxima de pessoas nos ambientes. 

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

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

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

 

2. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

 

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

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

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

 

4. HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS 

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

 

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

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

 

6. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

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

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

 

ANEXO X 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO E OUTRAS PRÁTICAS ESPORTIVAS 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Liberação do acesso ao local mediante agendamento prévio.  

1.2. Organização dos treinamentos e atividades com horários marcados. 

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

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

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

 

2. PROIBIÇÕES 

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

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

2.3. Aulas, atividades e práticas em grupo. 

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

2.5. Uso de áreas de convivência (espaço kids e salas de espera, por exemplo). 

2.6. Acompanhantes assistindo aos treinos.  

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

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

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

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1.  Acesso limitado apenas aos atletas em treino. 

3.2. Limitação da quantidade de clientes que entram na academia conforme definido nesta fase (30%); 

3.2.1. Respeitado concomitantemente o distanciamento mínimo permitido. 

 

4. DISTACIAMENTO ENTRE AS PESSOAS: 

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

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

4.2.1. Exceto centros de treinamento de clubes profissionais de futebol, limitados à permanência dos 
jogadores e equipe técnica. 

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

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

 

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

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

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

 

6. MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA: 

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

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

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

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

 

7. PREVENÇÃO DE TRASMISSÃO DIRETA 

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

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

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

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

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

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

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

 

8. HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

9.6. Garantir toalhas para manutenção da higiene dos equipamentos. 

9.6.1. Devem ser de uso individual e descartadas em um recipiente com tampa e acionamento por pedal. 
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10. ATIVIDADES EM PISCINA: 

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

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

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

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

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

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

 

11. GARANTIR VENTILAÇÃO DO AMBIENTE: 

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

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

 

ANEXO XI 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

CABELEIREIROS, MANICURE, PEDICURE E BARBEARIAS 

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

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

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

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

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

 

2. PROIBIÇÕES 

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

2.2. Circulação de clientes nos diversos ambientes do estabelecimento. 

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

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

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

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

2.7. Filas ou aglomerações nas entradas. 

2.8. Atendimentos de pessoas sintomáticas respiratórias. 

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

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

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

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

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

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

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

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

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

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

 

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

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

5.2. Oferecimento a clientes de objetos embalados individualmente. 

5.3. Fracionamento de produtos para cada atendimento. 

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

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

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

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

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

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

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

 

7. HIGIENE PESSOAL 

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

7.2. Utilização pelos funcionários de toucas descartáveis. 

7.3. Manutenção de unhas aparadas dos funcionários. 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

9. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

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

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

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

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

 

ANEXO XII 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ATIVIDADES QUE ENVOLVEM PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS E DE MODIFICAÇÃO 
CORPORAL 

(Serviço de fisioterapia, reabilitação física, acupuntura, serviços de limpeza de pele, massagem facial, 
maquiagem, depilação simples ou com uso de equipamento elétrico, massagem corporal, massagem 

estética para emagrecimento, podologia, procedimentos de estética que faça uso de equipamentos que 
possam ser operados por profissional não médico, serviços de bronzeamento artificial sem uso de câmara 
de bronzeamento, serviços de embelezamento, sem responsabilidade médica, atividade de colocação de 

piercing, atividade de tatuagem, micropigmentação, com uso de agulhas ou dispositivos para pigmentar a 
pele e atividade de maquiagem definitiva) 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

1.2. Capacitação de todos os colaboradores quanto às medidas de prevenção à transmissão da COVID-19; 
sobre paramentação e desparamentação de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e realização dos 
registros destas, em livro próprio, disponível à fiscalização. 

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

1.4. Agendamentos prévios para realização dos procedimentos estéticos, garantindo intervalo que 
permita a higienização entre um atendimento e outro. 

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

1.6. Atendimentos condicionados a registros na ficha do cliente quanto aos possíveis sinais e sintomas 
gripais no dia do procedimento (se febre, tosse, coriza, dores no corpo, cefaleia, ou outros). 

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

 

2. PROIBIÇÕES 

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

2.2. Circulação de clientes nos diversos ambientes do estabelecimento. 

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

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

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

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

2.7. Filas ou aglomerações nas entradas. 

2.8. Atendimentos de pessoas sintomáticas respiratórias. 

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

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

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

3.2. Proibição de entrada de acompanhantes.  

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

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

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Atendimento em salas individuais ou, quando o procedimento permitir atendimento não privativo, 
com distanciamento mínimo de 2,0 metros entre áreas de atendimento. 

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

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

 

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

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

5.2. Oferecimento a clientes de objetos embalados individualmente. 

5.3. Fracionamento de produtos para cada atendimento. 

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

5.5. Fracionar os produtos para cada atendimento, evitando levar o pincel, possivelmente contaminado, 
ao produto durante a aplicação de maquiagem. 

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

6.1. Para os procedimentos que impeçam o distanciamento entre cliente e profissional menor que 1,5 
metro, utilização pelos profissionais de: 

6.1.1. Máscara N95 (ou equivalente) ou protetor facial de polímero (viseira ou face shield) sobre a máscara 
comum. 

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

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

6.1.2. Óculos de proteção; 

6.1.3. Aventais descartáveis, substituídos entre um atendimento e outro; 

6.1.4. Recomendável o uso de aventais preferencialmente impermeáveis, a depender do tipo de 
procedimento. 

 

7. HIGIENE PESSOAL 

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

7.2. Garantia de descarte de luvas utilizadas entre um atendimento e outro, seguida da higienização das 
mãos com água e sabão e, na impossibilidade, com álcool em gel 70% antes de dar continuidade nos 
trabalhos. 

7.3. Utilização pelos funcionários de toucas descartáveis. 

7.4. Manutenção de unhas aparadas dos funcionários. 

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

 

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

8.1. Higienização de pinceis de maquiagem e outros utensílios utilizados periodicamente, colocando-os 
de molho por quinze minutos:  

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

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

8.2. Garantia de higienização de balcões, assentos de salas de recepção/espera entre um paciente e 
outro. 

8.3. Higienização das estações de trabalho, equipamentos (inclusive macas) e materiais a cada 
atendimento. 

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

 

9. ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS  

9.1. Garantia da esterilização dos kits individualizados dos instrumentais necessários para uso para cada 
cliente, e manter disponível à fiscalização os registros em livro próprio, os monitoramentos biológico e 
químico, de forma a atender as normas sanitárias vigentes. 

 

10. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

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

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

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

10.4. As portas existentes, se possível, deverão ser mantidas abertas. 

ANEXO XIII 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

TRANSPORTE 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Manutenção de informações visíveis contendo as principais medidas e recomendações em relação às 
medidas de prevenção da COVID-19.  

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Transporte coletivo com passageiros em pé. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Adotar procedimentos de embarque e desembarque a fim de evitar o cruzamento do fluxo de 
pessoas, começando a lotação dos ônibus de passageiros pelos bancos de trás e sua desocupação pelos 
bancos da frente. 

3.2. Reforço de ações em transportadoras que promovam menor fluxo de pessoas em processos de 
armazenagem e recebimento de mercadorias, evitando aglomerações 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Adaptar a lotação dos ônibus de passageiros a fim de garantir uma distância mínima segura entre os 
passageiros, deixando sempre pelo menos um assento vazio entre dois ocupantes e intercalar entre assentos 
da frente e atrás. 

4.2. Transporte de no máximo 3 passageiros em veículos (táxi, uber ou equivalente). 

4.3. Garantir que transportadoras respeitem a distância mínima segura do estabelecimento, evitando 
contágios e contaminações. 

 

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

5.1. Orientar todos os passageiros para evitar tocar nos bancos, portas, janelas e demais partes dos 
veículos. 

5.2. Realizar a entrega e o recebimento de mercadorias observando o distanciamento mínimo entre o 
funcionário interno e a pessoa externa; e após o recebimento das mercadorias, higienizar as mãos com água 
e sabão ou, na impossibilidade, com álcool em gel 70%. 

5.3. Recomendado uso de balaclava por passageiro (sobre a máscara), devidamente higienizada, durante 
o transporte em motocicletas. 

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

6.1. O uso de máscara de proteção respiratória com cobertura total do nariz e boca por todos usuários e 
funcionários dos serviços de transporte.  

 

7. HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS 

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

 

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

8.1. Higienização de veículos de transporte de passageiros a cada rodada. 

8.1.1. Higienização de bancos, superfícies e outros locais onde possa haver contato com as mãos. 

8.2. Higienização de capacetes entre uso por um cliente e outro. 

 

9. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

9.1. Veículos de transporte de passageiros devem circular com as janelas totalmente abertas.  
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ANEXO XIV 

DELIBERAÇÃO 4 – FASE 3 (AMARELA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

CONDOMÍNIOS, CLUBES E OUTRAS ATIVIDADES ASSOCIATIVAS SIMILARES 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

1.2. Obrigatório cumprimento concomitante do Protocolo Sanitário Geral e protocolos específicos das 
atividades eventualmente exercidas na área abrangida pelo local (restaurante, comércio de alimentos, 
academia, entre outros). 

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

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Utilização de equipamentos de uso coletivo que não propicie higienização entre cada uso e 
possibilite aglomerações (brinquedos de parques infantis, bancos de praças, aparelhos fixos de academias ao 
ar livre, piscinas de uso coletivo para recreação, entre outros). 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Proibida qualquer aglomeração, considerada mais de 3 (três) pessoas reunidas, nas áreas coletivas 
de esporte ou lazer (quadras, piscinas, quiosques, parques, salão de festas, entre outros). 

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

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

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

 

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

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

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

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

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

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

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

 

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

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

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

 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS 
LTDA ME
EMPENHO 15212/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 02 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: INFRARED INFORMATICA CATANDUVA 
LTDA EPP
EMPENHO 15001/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contra-
tada, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreteri-
velmente, a contar do recebimento desta, a totalidade do 
empenho em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabe-
lecido implicará na aplicação das penalidades administrati-
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
DESPACHO
Despacho de Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de Licitação n 55/20
Contratada: Philips Medical System Ltda
Objeto: Aquisição de Monitores Multiparametro com IBP e 
Capnografi a para assistência aos pacientes em atendimento 
devido ao Covid-19. Art. 4° da LF 13.979/20 cc Art 24, IV da 
L.F 8.666/93. SMS. Aldenis A. Borim
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Concorrência n.º 02/2020; Contrato: COC/0018/20
Contratada: Madri Iski Construções Eireli
Nos termos do art. 65, § 1º da Lei 8.666/93, fi ca suprimido 
em aproximadamente 24,4200344% do valor inicial do con-
trato supramencionado. SMO. Sergio A. Issas.
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de Licitação Nº 054/2020
Contrato: DIL/0027/20
CONTRATADA: CLEAN MEDICAL COMÉRCIO DE EQUI-
PAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de ser-
viços de locação de 20 bombas de infusão, tendo em conta 
a pandemia do CORONAVIRUS, a serem utilizados em 
unidade(s) de Saúde do Município – R$102.000,00 – SMS. 
Aldenis A. borim – Prazo de vigência: 180 dias.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 739/2019

ATA Nº 0683/20
CONTRATADA: A.M. MOLITERNO EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais odontológicos – Valo-
res Unitários – Item 01 – R$31,27; Item 04 – R$0,07; Item 
06 – R$10,62; Item 07 – R$10,62; Item 09 – R$52,00; Item 
10 – R$15,90; Item 11 – R$18,47; Item 14 – R$17,00; Item 
17 – R$0,22; Item 20 – R$2,30; Item 24 – R$1,17; Item 25 
– R$1,17; Item 31 – R$12,88; Item 32 – R$3,95; Item 33 
– R$0,42; Item 34 – R$0,31; Item 36 – R$17,99; Item 38 – 
R$1,15; Item 39 – R$1,42; Item 40 – R$61,75 - SMS – Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 246/2020
ATA Nº 0684/20
CONTRATADA: INDUSTRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de arames, barras de ferro e outros 
– Valores Unitários – Item 01 – R$14,40; Item 02 – R$14,90; 
Item 03 – R$54,75; Item 04 – R$305,04; Item 05 – R$117,00; 
Item 06 – R$38,50; Item 07 – R$97,50; Item 08 – R$90,70; 
Item 09 – R$76,90; Item 10 – R$21,00; Item 11 – R$10,56; 
Item 12 – R$126,00; Item 13 – R$100,00; Item 14 – R$52,20- 
SMSG – Ulisses R. Almeida – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 247/2020
ATA Nº 0685/20
CONTRATADA: GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS 
LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de material de escritório – Valor 
Unitário – Item 04 – R$2,36- SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 249/2020
ATA Nº 0686/20
CONTRATADA: KING LED ELETRO ELETRONICA EIRELI 
EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais eletricos – Valores Uni-
tários – Item 75 – R$41,00; Item 76 – R$37,00- SME – Sueli 
Petronilia A. Costa – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 249/2020
ATA Nº 0687/20
CONTRATADA: ELETRO AREA DIST. MOTORES, BOMBAS 
E MATERIAL ELETRICO EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos – Valores 
Unitários – Item 05 – R$0,05; Item 06 – R$0,08; Item 07 
– R$0,05; Item 49 – R$2,10; Item 65 – R$0,11; Item 68 – 
R$1,05; Item 70 – R$0,90; Item 71 – R$1,40- SME – Sueli 
Petronilia A. Costa – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 261/2020
ATA Nº 0688/20
CONTRATADA: CARLA VANESSA FLORA DOS SANTOS 
33175401848.
OBJETO: Fornecimento de peças para manutenção cor-
retiva e preventiva em centrais de alarme – Valores Unitá-
rios – Item 09 – R$405,00; Item 10 – R$2.155,00; Item 11 
– R$390,00; Item 13 – R$400,00; Item 22 – R$40,00; Item 
23 – R$5,00; Item 25 – R$155,00; Item 27 – R$31,00- SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 258/2020
ATA Nº 0689/20
CONTRATADA: LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS 
LTDA EPP.
OBJETO: Fornecimento de borrifador e capacho – Valor Uni-
tário – Item 02 – R$6,10 - SME – Sueli Petronilia A. Costa
 – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 277/2020
ATA Nº 0690/20
CONTRATADA: INDUSTRIA DE MÓVEIS V. V. LTDA - ME
OBJETO: Fornecimento de materiais de construção – Valo-
res Unitários – Item 01 – R$15,80; Item 02 – R$17,90; Item 
03 – R$39,90; Item 05 – R$3,60; Item 07 – R$3,00; Item 08 – 
R$38,90; Item 09 – R$3,50; Item 10 – R$3,50 - SME – Sueli 
Petronilia A. Costa – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 15529/2020
CONTRATO Nº: DPL/0055/20
CONTRATADA: COP FAC MAQUINAS LTDA
OBJETO: Prestação de serviços de locação de maquinas e 
equipamento fotocopiadoras para a Policia Militar– SMTTS 
– Amaury Hernandes - Prazo de vigência: 12 meses. Valor 
Total: R$7.920,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA E.M. MONICA I E 
CEBOLINHA (AVENIDA ARNALDO AFFINI, 262, JD. BELO 
HORIZONTE) – SEC. MUN. EDUCAÇÃO. Informamos que 
foram disponibilizados esclarecimentos relativos a este 
procedimento licitatório no seguinte endereço: http://www.
riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action   e fi ca, 
desde já, fazendo parte integrante do instrumento convoca-
tório, sendo válido para todos os efeitos legais o documento 
original encartado nos autos, a disposição dos interessados.
AVISO
ESCLARECIMENTOS RETIFICAÇÃO DO EDITAL E PROR-
ROGAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico 304/2020 Processo: 
12689/2020
Objeto: registro de preços para aquisição de máscaras para 
a guarda municipal no combate ao covid 19. Secretaria Muni-
cipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
Devido aos esclarecimentos prestados, informamos que 
foi retifi cado novamente o memorial descritivo anexo I do 
edital. O Edital retifi cado estará disponibilizado no link “Edital 
Completo e Anexos” no sistema Portal de Compras à todos 
os interessados. Fica redesignada a data de processamento 
do pregão conforme segue: O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 18/09/2020, às 14:00h. e abertura a partir 
das 14:02h. Mariana Correa Pedroso Fernandes-pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
232/2020 – PROCESSO Nº 12.118/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de dietas indus-
trializadas para atender ações judiciais. Secretaria Municipal 

de Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 09/09/2020 às 16:00hs para 
continuidade dos trabalhos. Lucia Helena Antonio – Pregoei-
ra.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
209/2020 – PROCESSO Nº 11.939/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
para atender a demanda da rede pública de saúde e reali-
zar procedimentos e exames no Laboratório Municipal de 
Sorologia. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 09/09/2020 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° 346/2020, PROCESSO 12.957/2020, objetivando 
o registro de preços para contratação de serviços de ali-
nhamento e balanceamento dos veículos da frota munici-
pal. Secretaria Municipal de Administração. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 21/09/2020, 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° 352/2020, PROCESSO 13.001/2020, objetivando o 
registro de preços para prestação de serviço de locação de 
gradil e fechamento estruturado de aço. Secretaria Municipal 
de Agricultura e Abastecimento. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 18/09/2020, 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.
REVOGAÇÃO
TERMO DE REVOGAÇÃO
Modalidade: Pregão eletrônico 138/2020 Processo: 
11.382/2020
Objeto: Aquisição de veículo tipo Van/Furgão zero quilometro 
para a Secretaria Municipal de Assistência Social.
Fica revogado o presente processo conforme item 5 Capitu-
lo XI do edital. Patricia Lisboa Ribeiro Bernussi - Secretária 
Municipal de Assistência Social. 

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

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº: 
005/2020
CONTRATANTE: Empresa Municipal de Urbanismo de São 
José Do Rio Preto – EMURB
CONTRATADA: ATIVA SINALIZACAO VIARIA LTDA 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviço de pintura e sinalização de solo em vias 
públicas no Município de São José do Rio Preto para rea-
dequação, demarcação e enumeração das vagas de esta-
cionamento rotativo, sem o emprego de materiais que serão 
fornecidos pela Contratante. 
VALOR ACRESCIDO: R$ 77,84  (Setenta e sete reais e 
oitenta e quatro centavos).
 VALOR CONTRATO: R$ 10.589,68 (dez mil quinhentos e 
oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos
VALOR TOTAL: R$10.667,52 (Dez mil e seiscentos e ses-
senta e sete reais e cinquenta e dois centavos)
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste contra-
to será por 06 (seis)meses.
DATA DA ASSINATURA: 05 de junho de 2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato nº 005/2020; Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 
123/2006.
São José do Rio Preto-SP, 07 de agosto de 2020.
__________________________________________
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

Sindicância Investigativa n° 001⁄2020

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo 
São José do Rio Preto – EMURB, RODRIGO ILDEBRANDO 
JULIANO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 87 do Ato Normativo n.º 01/2018, e pelo Decreto 
n.º 17.163 de 24 de setembro de 2014, considerando o apu-
rado na instrução da Sindicância Investigativa n° 001⁄2020 e 
nos fundamentos constantes no Art. 148 do Ato Normativo n.º 
01/2018 e demais disposições legais correlatas, resolve: aco-
lher o Relatório Final da Comissão Sindicante, considerando 
as razões expostas na citada manifestação jurídica e deter-
minar nos termos do Art. 100, I do Ato Normativo n° 001/2018 
o arquivamento dos autos.
São José do Rio Preto, 04 de Setembro de 2020.
___________________________________
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
Diretor Presidente
EMURB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E X T R A T O   D E   P O R T A R I A S

PORTARIA N.º 34.486 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020
NOMEIA, em decorrência da exoneração do Chefe de Gabi-
nete, publicada pela Portaria nº 34.473 de 17 de agosto de 
2020, ORESTES EDUARDO TONELLI, para ocupar o Cargo 
em Comissão – CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO 
- CD.101.2, lotado no Gabinete da SECRETARIA MUNICI-
PAL DE HABITAÇÃO, constante do Anexo I da Lei Comple-
mentar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares 
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 
437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017, 577/2018, 
583/2018 e 598/2019, retroagindo os efeitos desta a 01 de 
setembro de 2020.
PORTARIA N.º 34.487 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020
NOMEIA, em decorrência da exoneração do Chefe de Divi-
são, publicada pela Portaria nº 34.474 de 17 de agosto de 
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2020, NAIARA NOGUEIRA RAMOS, para ocupar o Cargo 
em Comissão – CHEFE DE DIVISÃO - CD.101.1, lotada 
na Divisão de Planos de Habitação de Interesse Social da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, constante do 
Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas 
Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 
414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 
543/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, retroagindo os 
efeitos desta a 01 de setembro de 2020.
PORTARIA N.º 34.488 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020
EXONERA, a pedido, VICTOR AUGUSTO GONÇALVES DE 
SOUZA, do Cargo em Comissão – ASSESSOR ESPECIAL 
– CA.102.3, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 
346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 
363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 
537/2017, 541/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, lotado 
na SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, 
nomeado pela Portaria n.º 34.401 de 22 de julho de 2020, 
retroagindo os efeitos desta a 01 de setembro de 2020.
PORTARIA N.º 34.489 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020
EXONERA, JAQUELINE BARROS DOS SANTOS PRATES, 
do Cargo em Comissão – CHEFE DE COORDENADORIA 
– CD.101.2, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 
346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 
363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 
537/2017, 541/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, lotada 
na Coordenadoria de Jornalismo da SECRETARIA MUNICI-
PAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, nomeada pela Portaria 
n.º 34.402 de 22 de julho de 2020, retroagindo os efeitos 
desta a 01 de setembro de 2020.
PORTARIA N.º 34.490 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020
NOMEIA, em decorrência da exoneração do Assessor Espe-
cial, publicada pela Portaria nº 34.488 de 02 de setembro de 
2020, JAQUELINE BARROS DOS SANTOS PRATES, para 
ocupar o Cargo em Comissão – ASSESSOR ESPECIAL 
- CA.102.3, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE CO-
MUNICAÇÃO SOCIAL, constante do Anexo I da Lei Comple-
mentar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares 
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 
437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017, 577/2018, 
583/2018 e 598/2019, retroagindo os efeitos desta a 01 de 
setembro de 2020.
PORTARIA N.º 34.491 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020
NOMEIA, em decorrência da exoneração do Chefe de 
Coordenadoria, publicada pela Portaria nº 34.489 de 02 de 
setembro de 2020,a servidora de carreira LETICIA DE FREI-
TAS GRECO, para ocupar o Cargo em Comissão – CHEFE 
DE COORDENADORIA - CD.101.2, lotada na Coordenado-
ria de Jornalismo da SECRETARIA MUNICIPAL DE COMU-
NICAÇÃO SOCIAL, constante do Anexo I da Lei Comple-
mentar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares 
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 
437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017, 577/2018, 
583/2018 e 598/2019, retroagindo os efeitos desta a 01 de 
setembro 2020.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.682
DE 4 DE SETEMBRO DE 2020.

Altera o prazo fi xado no art. 4º do Decreto nº 18.571, de 24 
março de 2020 e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, itens VI e XXXVI da Lei 
Orgânica do Município;
Considerando a situação epidemiológica atual no Município,
D E C R E T A:
Art. 1º É estendido até 20 de setembro de 2020 o prazo 
fi xado no caput do artigo 4º do Decreto nº 18.571, de 24 
de março de 2020, com a redação dada pelo Decreto nº 
18.586, de 15 de abril de 2020, bem como o prazo previsto 
no art. 1º do Decreto nº 18.575, de 26 de março de 2020. 
Art. 2º O funcionamento dos estabelecimentos comerciais e 
de serviços, essenciais e não essenciais, previstos na Fase 
3 – cor amarela – do Plano São Paulo aprovado pelo Decre-
to Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, fi ca regido 
na forma da DELIBERAÇÃO nº 04 do Comitê Gestor de En-
frentamento ao Coronavírus, disponível no sítio eletrônico: 
https://www.riopreto.sp.gov.br/coronavirus/, e por eventuais 
Deliberações ulteriores do referido Comitê.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 4 de setembro de 
2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
DR. ALDENIS BORIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e local de costume e, pela 
Imprensa Local.

DECRETO Nº 18.683
DE 04 DE SETEMBRO DE 2020.

Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 5º da Lei nº 13.369, de 27 de 
novembro de 2019;

D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 155.000,00 
(cento e cinquenta mil reais), para reforço das dotações 
orçamentárias a seguir descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 263 R$ 50.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo
14.002.23.695.0016.2001.3390.30.01 – Material de consu-
mo
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 448 R$ 30.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 

turismo
14.002.23.695.0016.2001.3390.30.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
Ficha 561 R$ 75.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
19.001.15.122.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de 
que trata o artigo 1º decorrem de anulações parciais das 
dotações orçamentárias a seguir descritas, nos termos do 
que dispõe o inciso III do §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 443 R$ 80.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo
14.001.23.691.0016.2037.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
Ficha 559 R$ 75.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
19.001.15.122.0002.2001.3390.30.01 – Material de consumo
Art. 3º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 04 de setembro de 
2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JÚNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉ-
GICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 48/2019 – 
CONCORRÊNCIA nº 02/2019 – PROC. nº 29/2019. Contra-
tada: CONST-RIO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.
Objeto: Readequação qualitativa e quantitativa sem acrés-
cimo de valor, aplicação de reajuste e prorrogação do prazo 
de vigência e execução contratual referente a implantação 
das obras complementares para o poço tubular profundo 
– PTG-09, com construção de reservatório para 2.000 M³, 
cubículo de média tensão, instalações para tratamento e dis-
tribuição de água e demais instalações necessárias, incluin-
do fornecimento de todos os materiais, mão de obra, máqui-
nas e equipamentos necessários à execução dos serviços. 
Prazo prorrogado: 3 meses Valor do Reajuste: R$ 
125.905,93 Valor Total: R$ 6.767.563,50
Assinatura: 04.09.2020
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
AVISO ÀS LICITANTES - RECURSO ADMINISTRATIVO - 
CONCORRÊNCIA nº 04/2020 – PROC. nº 46/2020.
RECORRENTE: ALTALE INDUSTRIAL E INFRA ELETRO-
MECÂNICA LTDA
RECORRIDAS: EB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOMBAS 
E FUNDIDOS EIRELI e TECNOÁGUA INDÚSTRIA, CO-
MÉRCIO. IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DE BOMBAS EIRELI
Recebo o Recurso interposto pela recorrente, fi cando aberto 
o prazo às demais licitantes para fi ns de contrarrazões. S.
J.Rio Preto, 04.09.2020 – Alan Sinibaldi Cornachioni – Presi-
dente Interino da CL.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO – INEXIGIBI-
LIDADE 03/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 37/2020. Objeto: 
Contratação de empresa para fornecimento de equipamen-
tos sobressalentes dos atuadores elétricos da marca BER-
NARD CONTROLS instalados no sistema de automação dos 
fi ltros da ETA.
Contratada: JCN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRE-
LI
Ordem de Fornecimento nº 106/2020, recebida em 
12.08.2020. Valor: R$ 51.880,00.
Prazo de entrega: 45 dias.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO – PREGÃO 
ELETRÔNICO 11/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 19/2020 
– Objeto: Aquisição de computadores e equipamentos de 
informática.
Contratada: DANIELA VILACOBA RODRIGUES
Ordem de Fornecimento nº 107/2020, recebida em 
17.08.2020. Valor: R$ 122.445,00.
Prazo de entrega: 30 dias. Item: 01
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO – PREGÃO 
ELETRÔNICO 11/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 19/2020 
– Objeto: Aquisição de computadores e equipamentos de 
informática.
Contratada: AGNOS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - 
ME
Ordem de Fornecimento nº 108/2020, recebida em 
18.08.2020. Valor: R$ 47.940,00.
Prazo de entrega: 30 dias. Item: 05
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO – PREGÃO 
ELETRÔNICO 11/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 19/2020 
– Objeto: Aquisição de computadores e equipamentos de 
informática.
Contratada: LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO 
EIRELI
Ordem de Fornecimento nº 109/2020, recebida em 
15.08.2020. Valor: R$ 203.887,40.
Prazo de entrega: 30 dias. Itens: 02, 03, 04, 06, 07 e 08
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO – PREGÃO 
ELETRÔNICO 11/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 19/2020 
– Objeto: Aquisição de computadores e equipamentos de 
informática.
Contratada: DIAL COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EM 

GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA-ME
Ordem de Fornecimento nº 110/2020, recebida em 
19.08.2020. Valor: R$ 990,00.
Prazo de entrega: 30 dias. Item: 10
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE. 
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 30/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
45/2020
Objeto: Aquisição de 6 (seis) kits de reparo para válvula gui-
lhotina de 24” (600mm).
Contratada: VALCOM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
LTDA
Ordem de Fornecimento nº 124/2020, recebida em 
20.08.2020. Valor: R$ 26.880,00.
Prazo de entrega: 30 dias.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 33/2020 - PREGÃO ELE-
TRÔNICO 44/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 61/2020 - 
Contratada: D & H Comércio e Distribuição de Dispositivos 
Eletroeletrônicos LTDA. Objeto: Contratação de empresa 
para prestação de serviços de vigilância patrimonial eletrôni-
ca preventiva, sendo os materiais fornecidos em comodato 
e instalados em unidades do SeMAE, por um período de 12 
meses.
Valor: R$ 325.000,00 Prazo: 12 meses   Data da assinatura: 
04.09.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 46/2020, 
Processo SICOM 3240/2020 objetivando a Aquisição de 
lacres com cabo de aço de 500mm de comprimento, corpo 
em Plástico para Cavaletes e Caixas Padrão ¾” - Verde com 
Logomarca e numeração. Diâmetro do cabo viável para pas-
sar pelos furos dos tubetes.
Prazo de Entrega: 40 dias. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 18.09.2020, às 08h30 e abertura a par-
tir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 26.08.2020 – Ruy Dias Sampaio - Gerente 
Comercial e de Relações com o Usuário
Extrato de Portaria nº 057 de 02/09/2020 – RESOLVE: 
Nomear o servidor CARLOS EDUARDO MONTEIRO DE 
OLIVEIRA, matrícula nº 914, ocupante do cargo de Agente 
de Saneamento, para a função de Supervisão de Equipe da 
Gerência de Operação e Manutenção - Água, criada pela Lei 
Complementar Municipal nº 266, de 06 de outubro de 2008, 
artigo 06, tabela “D”, alterada pela Lei Complementar nº 464 
de 17 de abril de 2015 e consolidada pela Lei Complementar 
498 de 11 de fevereiro de 2016, fazendo jus a retribuição 
remuneratória correspondente. Esta Portaria entra em vigor 
na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01 
de setembro de 2020.
Extrato de Portaria nº 058 de 02/09/2020 – RESOLVE: 
Dispensar o servidor MARIVALDO ROBERTO SINHORI-
NI, matrícula nº 139, da função de Supervisão de Equipe, 
criado pela Tabela “D”, do Anexo I, da Lei Complementar nº 
266/2008. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos em 01 setembro de 2020.
Extrato de Portaria nº 059 de 02/09/2020 – RESOLVE: No-
mear o servidor LEONARDO GALVÃO EGGERT, matrícula 
nº 886, ocupante do cargo de Agente de Saneamento, para 
a função de Chefe de Divisão de Manutenção Elétrica e Au-
tomação na Gerência de Operação e Manutenção - Água do 
SeMAE, criada pela Tabela “C”, do Anexo I, da Lei Comple-
mentar nº 266/2008, fazendo jus a retribuição remuneratória 
correspondente. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos em de 01 de setembro 
2020.
EXTRATO DE PORTARIA Nº 060 de 02/09/2020. Designa-
ção de servidor(es) para exercer(em) a função de fi scal do(s) 
contrato(s) fi rmados com a Companhia Paulista de Força e 
Luz – CPFL. RESOLVE: Art. 1º - DESIGNAR a(o) servidor(a) 
MARIVALDO ROBERTO SINHORINI, matrícula n. 139, agen-
te de saneamento, para exercer a função de FISCAL DO 
CONTRATO em epígrafe, fazendo jus à respectiva remune-
ração pela atividade especial, e, como SUPLENTE, o servi-
dor FELIPE ABNER ARAUJO DE SOUZA CEZAR, matrícula 
n. 885, ocupante do cargo de agente de saneamento, ambos 
lotados na Gerência de Operação e Manutenção – Água. 
Art. 2º - Fica revogada a portaria n. 268 de 03 de novembro 
de 2016 deixando de surtir efeitos em 31 de agosto de 2020. 
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos em 01 de setembro de 2020.
Extrato de Portaria nº 061 de 04/09/2020 – RESOLVE: De-
signar, em caráter de substituição, José Roberto Biroli, lotado 
como Diretor de Gestão, para responder interinamente pela 
Superintendência do SeMAE, a partir de 08 de setembro de 
2020, enquanto durar a ausência do titular, sem fazer jus 
a diferença da remuneração. Esta portaria entra em vigor 
na data de sua publicação, surtindo efeito a partir de 08 de 
setembro de 2020. 
S. J. Rio Preto 04.09.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

Portaria SEMAS n° 18/2020
04 de setembro de 2020.

Dispõe sobre a revogação do regime de jornada por turnos 
de trabalho na Secretaria de Assistência Social e novas de-
terminações de organização dos atendimentos no serviço da 
Secretaria Municipal de Assistência Social frente as atuali-
zações das demandas e ações em medidas de prevenção e 
enfrentamento a pandemia do coronavírus (COVID-19)
PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI, Secretária Muni-
cipal de Assistência Social - SEMAS- do Município de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e nos termos do Decreto nº 18.360 de 25 
de julho de 2019,
CONSIDERANDO as normativas no âmbito Federal, Esta-
dual e Municipal, que dispõe sobre as medidas para enfren-
tamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO as recomendações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), sobre as medidas de prevenção e 
controle de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) e;
CONSIDERANDO, a mudança de classifi cação do Município 
no cenário atual da pandemia COVID-19, neste momento.



B-9Jornal
São José do Rio Preto, sábado
05 de setembro de 2020

RESOLVE:
Artigo 1º - Fica revogado em todos os termos a Portaria 
SEMAS nº 10/20 no dia 05 de setembro de 2020.
Artigo 2º - Ratifi ca-se em todos os termos e recomenda-se 
informar, esclarecer e orientar a todas as pessoas sobre as 
medidas de prevenção a contaminação, evitando aglome-
rações, conforme determinações dos órgãos de saúde, no 
exercício da função de Proteção Social para com a popula-
ção.
Artigo 3º - Nas dependências da unidade de atendimento, 
deverá ser observada a distância mínima de 1,5 metro entre 
as pessoas, como medida de prevenção ao contágio e dis-
seminação do vírus, e respeitar a marcação física no chão.
Artigo 4º - As determinações dispostas complementam o 
Decreto Municipal nº 18.554 e ratifi cação/retifi cam as Porta-
rias SEMAS nº 02, 03, 06, 08 e 10/2020 e demais legislação 
superveniente, não eximindo a observância e o cumprimento 
de regras específi cas.
Artigo 5º - Esta portaria será publicada no Diário Ofi cial do 
Município, e entra em vigor no dia 05/09/2020, podendo ser 
revista a qualquer tempo de acordo com a necessidade e as 
medidas de prevenção e enfrentamento da pandemia.
PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI 
SECRETÁPRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 17/2020, 

de 01 de setembro de 2020.

Nomeia a Gestora da Parceria referente ao Chamamento 
Público nº 01/2019-SEMAS/CMDI - Processo Administrativo 
nº 05/2019-SEMAS.

Patricia Lisboa Ribeiro Bernussi, Secretária Municipal de 
Assistência Social do Município de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, nos 
termos do Decreto nº 17.703 de 03 de fevereiro de 2017.
Considerando o artigo 2º, inciso VI da Lei Federal nº. 
13.019/2014;
Considerando o artigo 11, incisos IV, do Decreto nº 17.708 
de 07 de fevereiro de 2017, e alterações posteriores.
NOMEIA: 
Art. 1º - A Servidora Pública Juliana Federico, responsável 
pela gestão da Parceria celebrada entre a Secretaria Munici-
pal de Assistência Social/Conselho Municipal dos Direitos do 
Idoso–CMDI e o Lar São Vicente de Paulo, para execução 
do Projeto “ClimatizAção – gerando qualidade” que constitui 
em gerar bem-estar, qualidade e conforto aos idosos atra-
vés da aquisição/instalação de climatizadores, tornando os 
ambientes mais adequados para realização das atividades, 
no âmbito da Rede de Proteção Social - Sistema Único da 
Assistência Social do Município.
Art. 2º - A servidora deverá acompanhar e fi scalizar a execu-
ção da referida parceria.
Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Art. 4º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma 
data e local de costume, e, em Diário Ofi cial do Município, 
bem como registrada em livro próprio desta Secretaria 
Municipal de Assistência Social de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, entrando em vigor na data de sua 
publicação.
 Publique-se, registre-se e cumpra-se.  
Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi
CRESS nº 25.455
Secretária Municipal de Assistência Social

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EDITAL N.º 071/2020 

04 DE SETEMBRO DE 2020
EMPRESA.: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
CNPJ:                        09.461.095/0001-15
INSCR. MUN.: 143.338/0
Fica o sujeito passivo, autuado por infração à legislação tri-
butária do ISSQN,  notifi cado através do presente edital, ten-
do em vista que no dia 28/08/2020 os Auditores Fiscais abai-
xo identifi cados estiveram no estabelecimento da empresa 
supracitada para ciência pessoal, porém houve recusa de 
recebimento por parte do sócio, recusa igualmente feita na 
entrega dos documentos pelo correio,  a recolher os valores 
constantes nos Autos de Infração e Imposição de Multa – 
AIIM´s e Auto de Infração do Simples Nacional – AINF- abai-
xo relacionados no prazo legal de 30 (trinta) dias contados 
da data da recusa de entrega pessoal – 28/08/2020- confor-
me artigo 202, inciso I da Lei Municipal nº 3.359/83, ou apre-
sentar defesa por escrito, sob pena de cobrança executiva, 
nos termos dos artigos 217, VII; 237 e 244 da Lei Municipal 
nº 3.359/83, com a nova redação dada pelo parágrafo 1º do 
artigo 77 da Lei Complementar Municipal n° 178/2003.
 
1. AINF 04900070970000100032255201974 - capi-
tulação legal: Arts. 3º § 1º, 13, 18, 25, 26 inciso I, e 34, da 
Lei Complementar nº 123/2006 e atualizações. Arts. 1º, 2º, 
3º, 4º, 16, 20, parágrafo único, inciso I, 21, 25-A, 37, § 2º, 
inciso II, 57, 82, 84 e 85, inciso I e III, da Resolução CGSN 
nº 94/2011.
2. AIIM 060-OA/2020 – capitulação legal: art. 73, inciso 
II, alínea “a” da LCM 178/2003. 
3. AIIM 025-OA/2020 – capitulação legal: art. 73, inciso 
VII, alínea “b” da LCM 178/2003.
A multa poderá ser paga com desconto desde que o paga-
mento ocorra dentro do prazo estabelecido e observadas 
as demais condições previstas do artigo 81 da Lei Comple-
mentar Municipal nº 178/2003 e, para o AINF, o artigo 35 da 
Lei Complementar 123/2006 e artigo 87, parágrafo único, 
da Resolução CGSN 94/2011. Para este último caso o valor 
será recalculado na data do efetivo pagamento e recolhi-
do por meio do Documentos de Arrecadação do Simples 
Nacional – DAS-AINF, utilizando-se de aplicativo disponível 
no Portal do Simples Nacional, nos termos do artigo 81 da 
Resolução CGSN 94/2011.
Caso opte por apresentar defesa, esta deverá ser protocola-
da na Unidade do Poupatempo, situada na Rua Antônio de 
Godoy, 3033 - Centro, São José do Rio Preto – SP.
Em 27/08/2020, no exercício legal de nossa atribuição, 
devidamente autorizado, encerramos, por meio do Termo 
de Encerramento de Fiscalização nº 23/2020, a fi scalização 
da empresa supramencionada, que abrangeu o período de 
01/01/2014 a 31/12/2016. Em razão das irregularidades apu-
radas, foram lavrados os AIIM’s acima elencados.

Sem prejuízo do disposto no art. 149 do CTN, as autuações 
poderão ser refeitas caso surjam fatos novos que modifi -
quem a realidade encontrada.
Informamos que toda a documentação referente ao processo 
que gerou os AIIM’s supracitados encontra-se, sob a guarda 
do Fisco Municipal, à disposição do representante legal da 
empresa, responsável solidário ou de pessoa legalmente 
habilitada para análise e conhecimento, podendo ser consul-
tada nos dias úteis durante os horários de expediente.
São José do Rio Preto (SP), 04 de setembro de 2020.

Michele S. Hirata Fabris
Auditor Fiscal Tributário Municipal
Rosemberg Brandão
Auditor Fiscal Tributário Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EDITAL N.º 072/2020 

04 de Setembro de 2020 
EMPRESA.: DELARCO CONSTRUTORA E NEGOCIOS 
IMOBILIARIOS LTDA 
CNPJ: 14.343.763/0001-40 
INSCR. MUN.: 3120520
Fica o sujeito passivo, autuado por infração à legislação 
tributária do ISSQN,  notifi cado através do presente edital, 
tendo em vista que no dia 28/08/2020 os Auditores Fiscais 
abaixo identifi cados estiveram no estabelecimento da empre-
sa supracitada para ciência pessoal, porém houve recusa de 
recebimento por parte do sócio, recusa igualmente feita na 
entrega dos documentos pelo correio,  a recolher os valores 
constantes nos Autos de Infração e Imposição de Multa – AII-
M´s e Auto de Infração do Simples Nacional – AINF- abaixo 
relacionados no prazo legal de 30 (trinta) dias contados da 
data da recusa de entrega pessoal – 28/08/2020- conforme 
artigo 202, inciso I da Lei Municipal nº 3.359/83, ou apre-
sentar defesa por escrito, sob pena de cobrança executiva, 
nos termos dos artigos 217, VII; 237 e 244 da Lei Municipal 
nº 3.359/83, com a nova redação dada pelo parágrafo 1º do 
artigo 77 da Lei Complementar Municipal n° 178/2003.
1. AIIM 014-OP/2020 – capitulação legal: art. 73, inciso I, 
alínea “a” da LCM 178/2003. 
2. AIIM 024-OA/2020 – capitulação legal: art. 73, inciso VII, 
alínea “b” da LCM 178/2003. 
3. AIIM 059-OA/2020 – capitulação legal: art. 73, inciso II, 
alínea “a” da LCM 178/2003. 
A multa poderá ser paga com desconto, desde que o paga-
mento ocorra dentro do prazo estabelecido e observadas as 
demais condições previstas do artigo 81 da Lei Complemen-
tar Municipal nº 178/2003. Caso opte por apresentar defesa, 
esta deverá ser protocolada na Unidade do Poupatempo, 
situada na Rua Antônio de Godoy, 3033 - Centro, São José 
do Rio Preto – SP.
 Em 27/08/2020, no exercício legal de nossa atribuição, 
devidamente autorizado, encerramos, por meio do Termo 
de Encerramento de Fiscalização nº 24/2020, a fi scalização 
da empresa supramencionada, que abrangeu o período de 
01/01/2014 a 31/12/2016. Em razão das irregularidades apu-
radas, foram lavrados os AIIM’s acima elencados. 
Sem prejuízo do disposto no art. 149 do CTN, as autuações 
poderão ser refeitas caso surjam fatos novos que modifi -
quem a realidade encontrada.
Informamos que toda a documentação referente ao processo 
que gerou os AIIM’s supracitados encontra-se, sob a guarda 
do fi sco municipal, à disposição do representante legal da 
empresa, responsável solidário ou de pessoa legalmente 
habilitada para análise e conhecimento, podendo ser consul-
tada nos dias úteis durante os horários de expediente.

São José do Rio Preto (SP), 04 de setembro de 2020. 
Michele S. Hirata Fabris
Auditor Fiscal Tributário Municipal
Rosemberg Brandão
Auditor Fiscal Tributário Municipal.

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA 
UNIDADE DE JULGAMENTO TRIBUTÁRIO FISCAL 

DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 
EDITAL Nº 010/2020 – SEMFAZ/DAFT/UJTF 
A UNIDADE DE JULGAMENTO TRIBUTÁRIO FISCAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA, 
integrante da Secretaria Municipal da Fazenda, devido à impossibilidade de efetivação de ciência, por meio dos 
Correios, do andamento processual dos processos abaixo especificados, vem NOTIFICAR os respectivos 
interessados abaixo elencados das decisões e despachos exarados nos requerimentos apresentados e dos 
respectivos prazos para recurso/providências. Esgotado o prazo sem que os interessados tenham tomado as 
devidas providências, os processos seguirão os trâmites devidos até final arquivamento. 
Ademais, ficam os interessados cientes de que os autos dos processos estarão disponíveis para vistas durante o 
respectivo prazo para recurso/providências, no seguinte endereço: 

Secretaria da Fazenda - UNIDADE DE JULGAMENTO  
Rua Silva Jardim, 3157 - Centro  
São José do Rio Preto - SP - CEP. 15010-060  

São José do Rio Preto, 03 de setembro de 2020. 
CARLOS ALBERTO PAULA ALVES 

Julgador-Chefe 
UNIDADE DE JULGAMENTO 

 

Protocolo Nome do 
Interessado/Representante Contribuinte/Representado Decisão/Despacho 

2018000318643 ANTONIO BARBOSA NOBRE ANTONIO BARBOSA NOBRE IMPROCEDENTE 

2018000250549 
CLAUDENIRA APARECIDA FARIA DE 

ALMEIDA 
CLAUDENIRA APARECIDA FARIA DE 

ALMEIDA 30305190822 IMPROCEDENTE 

2018000250546 CLAUDENIRA APARECIDA FARIA DE 
ALMEIDA 

CLAUDENIRA APARECIDA FARIA DE 
ALMEIDA 30305190822 

IMPROCEDENTE 

2018000267651 
CLAUDENIRA APARECIDA FARIA DE 

ALMEIDA 
CLAUDENIRA APARECIDA FARIA DE 

ALMEIDA 30305190822 IMPROCEDENTE 

2018000342155 FERNANDO CESAR DOS SANTOS 
BARBOSA 

EUNICE DOS SANTOS HOROIWA IMPROCEDENTE 

2018000186436 SORAIA SANCHES CARVALHO NEWTON SANCHES TOLEDO IMPROCEDENTE 

2018000404002 CLEOMARA DE SANTANA  
OFELIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTO 

SANTANA 

PRAZO DE 30 DIAS PARA 
JUNTADA DE 

DOCUMENTOS CONFORME 
DESPACHO, SOB PENA DE 

INDEFERIMENTO 

2018000032936 VALTER ROSA DA SILVA VALTER ROSA DA SILVA PROCEDENTE 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São José do Rio Preto, 05 de Setembro de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
ACADEMIA OFICINA FITNESS STUDIO LTDA ME 01674/20 AIF-P-C 000166 
ACOLHER RESIDENCE CASA DE REPOUSO LTDA 01702/20 AIF-S-V 000058 
ADILSON NOGUEIRA SANTANA ME 01707/20 AIF-S-E 000084 
ADINAM WATANABE RAMALHO 01679/20 AIF-I-E 1073 
AMAURI PEDRO DA SILVA 05303606830 01677/20 AIF-P-A 000122 
ANGELICA DE CARVALHO QUEIROZ ME 01716/20 AIF-A-LF 000133 
BBQ RESTAURANTE LTDA 01709/20 AIF-P-F 000084 
BLOOMY FASHION EIRELI EPP 01724/20 AIF-P-C 000170 
BRUNO GOMES BAR ME 01670/20 AIF-P-A 000121 
C A PEDRONI SERV FESTAS ME 01668/20 AIF-S-V 000056 
CAEBI COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA ME 01720/20 AIF-P-A 000127 
CARLOS RODRIGUES DA SILVA RIO PRETO ME 01708/20 AIF-P-F 000085 
COMERCIAL INDIANA EIRELI 01719/20 AIF-A-N 000252 
DAYANE MIRIAM BARBOSA 01673/20 AIF-P-H 000053 
DIGITAL ASSESSORIA DE COBRANCAS S/S LTDA 01713/20 AIF-P-C 000168 
DUTRA ZIMINIANI COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA 01721/20 AIF-P-A 000123 
E-CHOPE SJRP COMERCIO DE BEBIDAS E CONVENIÊNCIAS LTDA 01714/20 AIF-A-M 00264 
F E F COMERCIO DE BEBIDAS RIO PRETO LTDA ME 01706/20 AIF-S-E 000083 
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA 01676/20 AIF-A-LF 000124 
IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA 01680/20 AIF-P-C 000167 
ITAMAR LEONIDAS PINTO PASCHOAL 01718/20 AIF-A-N 000251 
J L FURLAN & CIA LTDA 01669/20 AIF-P-A 000120 
JULIANO MAGALHAES TEIXEIRA 19572316885 01717/20 AIF-A-LF 000132 
LEANDRO FRANCO MARTINS ME 01711/20 AIF-P-A 000125 
LI JIANG BIJUTERIAS E PRESENTES ME 01723/20 AIF-P-C 000171 
LORRAN MATHEUS DE CAMPOS CARDOSO 01624472214 01667/20 AIF-P-C 000162 
MG NEGÓCIOS AUTOMOTIVOS LTDA 01678/20 AIF-P-C 000165 
MOHAMMAD SUMAN VESTUARIOS 01675/20 AIF-A-LF 000125 
MONICA ELIZA VECHIATO ME 01726/20 AIF-P-H 000056 
NATALINO PEREIRA DOS SANTOS 06397340813 01672/20 AIF-A-LF 000126 
REGINALDO MANOEL FERREIRA LEITE ME 01681/20 AIF-A-S 00080 
REPEL BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 01715/20 AIF-P-A 000126 
RESTAURANTE FLOR DE SAL EIRELI 01722/20 AIF-A-LF 000134 
SAFRA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA 01712/20 AIF-P-A 000124 
SÓ SUCOS WU RIO PRETO EIRELI ME 01671/20 AIF-A-LF 000123 
VIA VAREJO S/A 01710/20 AIF-A-M 00263 
WU & WEI PRESENTES E UTOLODADES EIRELI ME 01725/20 AIF-P-C 000169 

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO
(Art. 29, II, da Lei 13.303/16)
T.A.N° 022.2020
CONTRATO ORIGINÁRIO Nº: 007/2020
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: ONO DIGITAL TECNOLOGIA E MARKE-
TING LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na estru-
turação, confi guração e programação de um website institu-
cional com blog utilizando a plataforma wordpress mediante 
template escolhido para o Parque Tecnológico.
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias 
DATA DO CONTRATO: 02 de setembro de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 04 de setembro de 2020. 
João Pereira Curado Junior - Diretor- Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Edital da Concorrência Pública nº 002/2020
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os 
interessados que se encontra aberta a Concorrência Públi-
ca nº 002/2020, do tipo “maior oferta”, tendo por objeto a 
alienação de 05 (cinco terrenos de propriedade da Prefei-
tura Municipal de Bady Bassitt, conforme Lei Municipal nº 
2143/2013. A sessão para entrega e abertura dos envelopes 
será dia 09 de outubro de 2020 às 10h00 na Biblioteca Muni-
cipal de Bady Bassitt. Edital completo e maiores informações 
poderão ser obtidas através do site www.badybassitt.sp.gov.
br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Prefeitura 
Municipal de Bady Bassitt, em 04 de setembro de 2020. Luiz 
Antonio Tobardini - Prefeito Municipal.

Edital da Tomada de Preços nº 001/2020
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os 
interessados que se encontra reaberta a Tomada de Preços 
nº 001/2020, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA A EXECUÇÃO DE COBERTURA DO CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA TIRA-
DENTES, 1805, JARDIM BANDEIRANTES, EM BADY BAS-
SITT - SP. O recebimento e abertura dos envelopes ocorre-
rão no dia 23 de setembro de 2020 às 10:00 horas, na sede 
da Biblioteca Municipal de Bady Bassitt. Edital RETIFICADO 
completo e maiores informações poderão ser obtidas através 
do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@
badybassitt.sp.gov.br. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, 
em de 04 de setembro de 2020. Luiz Antonio Tobardini - Pre-
feito Municipal.

Edital do Pregão Presencial nº 015/2020
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os 
interessados que se encontra aberto o Pregão Presencial nº 
015/2020, referente à AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES. 
O recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão no dia 21 
de setembro de 2020 às 10:00 horas, na Prefeitura Munici-
pal de Bady Bassitt. Edital completo e maiores informações 
poderão ser obtidas através do site www.badybassitt.sp.gov.
br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Prefeitura 
Municipal de Bady Bassitt, em 04 de setembro de 2020. Luiz 
Antonio Tobardini - Prefeito Municipal.
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
CONVOCAÇÃO

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL-SP

SETOR DE FISCALIZAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 01/2020

Fica o Sr Jefferson de Freitas Oliveira, proprietário do Lote 
27, Quadra C, Mais Parque, Cedral-SP, a proceder com a 
limpeza do mesmo, conforme Lei Municipal nº 1870/2006, 
no prazo de 7 (sete) dias a contar da data de publicação 
desta Notifi cação. Ass: Clóvis Combinato e Kaue Faraguti 
Mucio, Agentes Fiscais.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78/2020
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de 
Licitação nº 13/2020, com base no art. 24, II, da Lei nº 
8.666/93, para “Aquisição de livros destinados a biblioteca 
da Creche Escola “Esdier Beloque Aredes”, para a empre-
sa VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, 
inscrita no CNPJ sob nº 02.593.711/0001-42, localizada na 
Rua Dom Pedro II, 319, Passo Fundo – RS, CEP: 99.051-
390, no VALOR GLOBAL R$ 7.986,00 (sete mil novecentos 
e oitenta e seis reais).

Monte Aprazível, 1º de setembro de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO QUE 
AS 13:00 DO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2020, NA SEDE 
DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA A RUA ANTONIO 
BATISTA RODRIGUES, Nº 364, CEP 15145 000, SERA 
REALIZADO O PROCESSO LICITATORIO 20/2020 NA 
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 17/2020, DO TIPO 
MENOR PREÇO, PARA AQUISIÇAO DE UMA AMBULAN-
CIA DE SIMPLES REMOÇAO, CONFORME DESCRITO 
EM EDITAL DE LICITAÇAO DISPONIBILIZADO NO ENDE-
REÇO ELETRONICO, ww.mirassolandia.sp.gov.br - JOAO 
CARLOS FERNANDES - PREFEITO MUNICIPAL. MIRAS-
SOLANDIA 18 DE AGOSTO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO QUE 
AS 13:00 DO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2020, NA SEDE 
DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA A RUA ANTONIO 
BATISTA RODRIGUES, Nº 364, CEP 15145 000, SERA 
REALIZADO O PROCESSO LICITATORIO 21/2020 NA 
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 18/2020, DO TIPO 
MENOR PREÇO, PARA AQUISIÇAO DE DOIS VEICULOS 
AUTOMOTORES, CONFORME DESCRITO EM EDITAL DE 
LICITAÇAO DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRO-
NICO, ww.mirassolandia.sp.gov.br - JOAO CARLOS FER-
NANDES - PREFEITO MUNICIPAL. MIRASSOLANDIA 25 
DE AGOSTO DE 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização 
do Pregão Presencial nº 073/2020, Ata de Registro de Preço nº 027/2020, objeto do Processo Licitatório nº 081/2020. TIPO: Menor preço por 
lote. OBJETO: A presente licitação tem como objeto a aquisição de diversos serviços mecânicos para manutenção da frota municipal de Guapiaçu/
SP, conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital.  DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 30 de 
setembro de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 08/09/2020, das 08:00 horas às 17:00 horas, no site 
oficial da prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão José de 
Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 04/09/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 072/2020, 
objeto do Processo Licitatório nº 080/2020. TIPO: Menor preço unitário. OBJETO: A presente licitação tem como objeto a aquisição de produtos químicos 
para o Departamento de Água do Município de Guapiaçu/SP, conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital.  DATA, 
HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 28 de setembro de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 08/09/2020, das 
08:00 horas às 17:00 horas, no site oficial da prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede 
na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 04/09/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

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

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
  
 
EXTRATO DE ADITIVO 
PROCESSO Nº 38/2020 
ADITIVO CONTRATUAL Nº 19/2020 
PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 18/2019 
Contratada: CHIESA BRASÍLIA AUTO POSTO LTDA 
Objeto: Altera, nos termos do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, a quantidade estimada de óleo 
diesel S10 do Contrato nº 18/2019. 
Vigência: Até 09 de setembro de 2020. Data da assinatura: 03 de setembro de 2020. Valor 
global: Supressão de R$ R$ 1.612,10 (um mil, seiscentos e doze reais e dez centavos). Recursos 
orçamentários: 3390.30 – Material de Consumo. Base Legal: artigo 65, II e § 2º, II da Lei Federal 
nº 8.666/93. São José do Rio Preto, 03 de setembro de 2020. Ver. PAULO ROBERTO 
AMBRÓSIO Presidente da Câmara Municipal. 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA CONVENÇÃO ELEITO-
RAL MUNICIPAL

 
O PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PCdoB, do Municí-
pio de São José do Rio Preto-SP 

O Presidente municipal do Partido Comunista do Brasil 
– PCdoB do município de São José do Rio Preto/SP con-
siderando a Resolução da CPN/CC publicada no DOU de 
235 de março de 2020, que dispões sobre as Convenções 
Municipais Eleitorais de 2020 do PCdoB, e a Resolução da 
Comissão Política Estadual do PCdoB, em 6 de julho de 
2020 com normas sobre convenções municipais CONVOCA 
os convencionais, para participar da Convenção Municipal a 
ser realizada no dia 12 de Setembro de 2020, com início às 
10:00 horas por meio de videoconferência através do softwa-
re ZOOM, com endereço https://zoom.us/j/96810806386 e ID 
da Reunião: 968 1080 6386, para deliberar sobre a seguinte 
Ordem do Dia: 

1. Deliberar, em primeira chamada, com a presença da 
maioria de seus membros com direito a voto e em segunda 
chamada, 30 minutos após, com qualquer número; 

2. Proposta de formação de coligação para os car-
gos majoritários para as Eleições de 2020 ou se o Partido 
concorrerá isoladamente, nos termos da Resolução TSE nº 
23.609/2019, art. 4º; 

3.  Escolha de candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito na 
eleição majoritária e a de Vereadores na eleição proporcio-
nal;
 
4. O nome da Coligação, observando que a denomina-
ção da coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer refe-
rênciaa nomeou numero de candidato, nem conter pedido de 
voto para partido político; 

5. Da indicação do representante da Coligação e dos 
03 (três) Delegados nos termos da lEI Nº 9.504/1.997, ART. 
61, § 31, III E IV e da Resolução TSE nº 23.6098/2019, art. 
5º, inc.I e II; 

6. Outras deliberações de ordem legal e estatutária. 
  
São José do Rio Preto, 04 de Setembro de 2020. 
 
                  Carlos Alexandre Gomes  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO MUNICIPAL 

O Presidente da Comissão Executiva Municipal do Partido 
CIDADANIA CEDRAL SP MUNICIPAL, na forma da legis-
lação eleitoral vigente e dos Estatutos desta Agremiação 
Partidária, convoca os Convencionais devidamente habilita-
dos ao exercício do voto, para comparecerem à Convenção 
Municipal do Partido Cidadania, a ser realizada no dia 12  
de setembro de 2020, com início às 08h00min, e término 
às 12h00min, no Centro de Convivência do Idoso, locali-
zado na rua Vergílio Polli, nº 191, Residencial São Luiz, na 
cidade de Cedral/SP, obedecendo-se às regras gerais da 
Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e Resolução TSE nº 
23.609/2019, para deliberação da seguinte. 

ORDEM DO DIA 
1. Estratégia eleitoral a ser adotada;
2. Deliberação sobre coligação;
3. Denominação da coligação (se aprovada);
4. Escolha de candidatos aos cargos de Prefeito e 
Vice-Prefeito, nas eleições majoritárias do próximo dia 15 de 
novembro;
5. Escolha dos candidatos ao cargo de Vereador nas 
eleições proporcionais do próximo dia 15 de novembro;
6. Sorteio dos respectivos números para os candidatos 
a Vereador.

Cedral, 04 de setembro de 2020.
_________________________________________________
Paulo Ricardo Beolchi De Lucas
Presidente do Diretório Municipal do Partido Cidadania Ce-
dral SP Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO MUNICIPAL 

O Presidente da Comissão Executiva Municipal do PARTI-
DO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB da 
cidade de Cedral/SP, na forma da legislação eleitoral vigente 
e dos Estatutos desta Agremiação Partidária, convoca os 
Convencionais devidamente habilitados ao exercício do 
voto, para comparecerem à Convenção Municipal do Parti-
do da Social Democracia Brasileira - Psdb, a ser realizada 
no dia 12  de setembro de 2020, com início às 08h00min, e 
término às 12h00min, no Centro de Convivência do Idoso, 
localizado na rua Vergílio Polli, nº 191, Residencial São Luiz, 
na cidade de Cedral/SP, obedecendo-se às regras gerais 
da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e Resolução TSE nº 
23.609/2019, para deliberação da seguinte. 
ORDEM DO DIA 
1. Estratégia eleitoral a ser adotada;
2. Deliberação sobre coligação;
3. Denominação da coligação (se aprovada);
4. Escolha de candidatos aos cargos de Prefeito e 
Vice-Prefeito, nas eleições majoritárias do próximo dia 15 de 
novembro;
5. Escolha dos candidatos ao cargo de Vereador nas 
eleições proporcionais do próximo dia 15 de novembro;
6. Sorteio dos respectivos números para os candidatos 
a Vereador.
 
Cedral, 04 de setembro de 2020.
_______________________________________________
Irineo Beolchi Júnior 
Presidente do Diretório Municipal do Partido da Social De-
mocracia Brasileira – PSDB de Cedral/SP

 

Rua Rafael dos Santos, nº 3967 – Alvorada – Mirassol - SP 
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

   

A Comissão Provisória do Partido Republicano da Ordem 
Social, através de seu Presidente, nos termos da Lei e do Estatuto 
Partidário, CONVOCA os senhores convencionais, devidamente 
habilitados, para a Convenção que realizar-se-á no próximo dia 14 de 
Setembro de 2.020 (quatorze dias do mês de setembro do ano de dois e 
vinte), às 18:00 horas, na Sede do Diretório, situado à Rua Rafael dos 
Santos, nº 39-67, nesta cidade, para deliberarem sobre a ordem do dia 
abaixo discriminada. 

 
 Escolha dos candidatos às eleições municipais previstas para o dia 15 de 

novembro do corrente ano; 
 Sorteio dos números de cada candidato; 
 Análise e deliberação das propostas de coligações com outras 

agremiações partidárias, para a eleição majoritária; 
 Outros assuntos relacionados às eleições do ano de 2020. 
 

 

Mirassol/SP, 03 de Setembro de 2.020 

 

 
 

MARCOS ROBERTO HENRIQUE 
Presidente 

 

 

  

 

Rua Rafael dos Santos, nº 3967 – Alvorada – Mirassol - SP 
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

   

A Comissão Provisória do Partido Republicano da Ordem 
Social, através de seu Presidente, nos termos da Lei e do Estatuto 
Partidário, CONVOCA os senhores convencionais, devidamente 
habilitados, para a Convenção que realizar-se-á no próximo dia 14 de 
Setembro de 2.020 (quatorze dias do mês de setembro do ano de dois e 
vinte), às 18:00 horas, na Sede do Diretório, situado à Rua Rafael dos 
Santos, nº 39-67, nesta cidade, para deliberarem sobre a ordem do dia 
abaixo discriminada. 

 
 Escolha dos candidatos às eleições municipais previstas para o dia 15 de 

novembro do corrente ano; 
 Sorteio dos números de cada candidato; 
 Análise e deliberação das propostas de coligações com outras 

agremiações partidárias, para a eleição majoritária; 
 Outros assuntos relacionados às eleições do ano de 2020. 
 

 

Mirassol/SP, 03 de Setembro de 2.020 

 

 
 

MARCOS ROBERTO HENRIQUE 
Presidente 

 

 

  

EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO DO PARTIDO PRTB – PARTIDO RENOVADOR 
TRABALHISTA BRASILEIRO – Nº 28 – DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP - 
Com observância ao artigo 36 (trinta e seis) e seguintes do Estatuto do Partido PRTB – nº 28 (vinte e oito) -, o Presidente 
do Diretório do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Senhor Paulo de Castro Teixeira Júnior, 
portador do RG: 7.597.095-8, no uso de suas atribuições legais, faz saber e convoca, a todos os regularmente filiados, que 
será realizada convenção municipal, que ocorrerá (15/09/2.020) dia quinze de setembro do ano de dois mil e vinte, à partir 
das nove horas da manhã (09:00hrs), com prazo de encerramento as dezessete horas (17:00hrs), do mesmo dia, podendo 
ser prorrogada, para apuração do resultado e lavratura da presente ata, na sede do diretório, sito à Rua Fritz Jacobs, nº 638 
(seiscentos e trinta e oito), no Bairro Boa Vista, nesta cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, para que 
deliberem sobre a seguinte ordem do dia:- 
A - escolha dos candidatos a cargo majoritário (Prefeito e Vice-Prefeito); 
B –escolha dos candidatos a cargo proporcional (Vereadores); 
C – número da cada candidato a Vereador; 
D – sobre a questão de coligação partidária e, 
E – demais assuntos que envolvam as eleições municipais do ano de 2.020. 
 
 São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, aos 04 (quatro) dias do mês de Setembro do ano de 2.020 

 
Paulo de Castro Teixeira Júnior 

RG: 7.597.095-8 
Presidente do Diretório Municipal do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro 

CNPJ nº 06.327.615/0001-03 

Editais de
NOTIFICAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETPAR MIRANTE URBANIZADORA SPE LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 12.940.998/0001-93, estabelecida à Rua 
Penita,, nº 3155, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, 
da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento 
“Residencial Jorge Rodrigues”, abaixo relacionados, considerando que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal 
restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da 
data de publicação deste edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista 
o descumprimento da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, 
para que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não comparecimento 
e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão do contrato de compra e venda 
firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante de qualquer 
comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 

TIAGO PRATES  MORAIS 479792458 412.193.158-00 02 04 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETCORP 213 URBANIZADORA LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 27.603.654/0001-66, estabelecida à 
Rua Penita, 3155, nº 3155, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de 
Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “RES. SETVALLEY 2”, abaixo relacionados, considerando que a 
tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e 
não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no 
endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento 
da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para 
que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não 
comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão 
do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
WELINGTON ROBERTO DA SILVA SOUZA 1603974 009.291.811-58 21 11 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

Editais de
PROCLAMAS

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua Santo Antonio, nº 231, Centro, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

JOÃO PAULO BLAQUE SIQUEIRA DA SILVA e MARCELLA KELVYA PIERRE. Ele, brasileiro, 
natural de Caçapava, Estado de São Paulo, nascido aos dezessete (17) de junho de um mil novecentos e oitenta e 
nove (1989), com trinta  e um (31) anos de idade, assistente técnico, solteiro, filho de MAURO RAFAEL 
SIQUEIRA DA SILVA e de dona MARIA ROSANE BLAQUE SIQUEIRA DA SILVA. Ela, brasileira, natural de 
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  doze (12) de setembro de um mil novecentos e oitenta e 
oito (1988), com trinta  e um (31) anos de idade, biomédica, solteira, filha de LUCIO ANTONIO PIERRE e de 
dona MARIA INEZ MOREIRA GOMES PIERRE.

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

São José do Rio Preto - SP, quatro (04) de setembro de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial



B-12 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
05 de setembro de 2020

Secretaria Municipal de Saúde
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
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COMISSÃO ELEITORAL  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÕES  

DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
 
A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, no uso de suas 
atribuições legais – conforme a Resolução CMS nº. 06, de 09/06/2020 – e nos termos do que dispõe a 
Lei Municipal nº 8.567, de 10 de janeiro de 2002, Decreto Municipal nº. 18.073/18; e, a Resolução nº. 
453, de 10/05/2012, do Conselho Nacional de Saúde, CONVOCA eleições para composição do 
Conselho Municipal de Saúde, para o Biênio 2020/2022, e regulamenta o processo de escolha, 
estabelecendo os seguintes critérios para o processo eleitoral:  
 
 I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DAS ELEIÇÕES  
 
Art. 1º. Ficam estabelecidas as normas para escolha das pessoas e entidades representantes dos 
segmentos de Trabalhadores de Saúde, Prestadores de Serviços de Saúde e Usuários, titulares e 
suplentes, que vão compor o Conselho Municipal de Saúde no próximo Biênio 2020/2022. 
 
 
Parágrafo Único – As eleições realizar-se-ão entre 03/11/2020 (terça-feira) a 12/11/20 (quinta-feira). 
 
Art. 2º. As inscrições para todos os segmentos de representação elegíveis ocorrerão entre 
28/09/2020 (segunda-feira) e 13/10/2020 (terça-feira), através do site do Conselho Municipal de 
Saúde no endereço http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-2022/, conforme os requisitos e 
condições de cada vaga. 
§1º A lista com as inscrições e candidaturas aceitas e as indeferidas será publicada no Diário Oficial 
do Munícipio de 16/10/2020 (sexta-feira) e disponibilizada na sede do CMS. 
§2º A apresentação de recursos quanto ao indeferimento de inscrição será de 19/10/2020 (segunda-
feira) a 20/10/2020 (terça-feira), através do preenchimento do formulário de recursos, disponível no 
site do Conselho Municipal de Saúde  no endereço http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-
2022/. 
§3º O resultado dos recursos será divulgado no dia 23/10/2020 (sexta-feira) juntamente com o edital 
das inscrições deferidas através de publicação no Diário Oficial e afixação na sede do CMS.  
§4º Todas as publicações e resultados quanto às eleições serão também divulgadas conjuntamente 
em http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-2022/. 
§5º As inscrições devem ser realizadas pelo endereço eletrônico acima informado, devendo ser 
preenchido todos os campos do formulário de inscrição e anexado todos os documentos obrigatórios 
solicitados para cada segmento. 
 
Art. 3º. O Conselho Municipal de Saúde é composto por 24 (vinte e quatro) Conselheiros de Saúde 
titulares e 24 (vinte e quatro) suplentes sendo que serão eleitos nestas eleições 21 (vinte e um) 
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Conselheiros de Saúde titulares e 21 (vinte e um) Conselheiros de Saúde suplentes, integrantes dos 
segmentos de Prestadores de Serviço, Trabalhadores de Saúde e Usuários. 
§1º Os membros eleitos titulares e suplentes que integram a categoria dos Prestadores de Serviço, 
Trabalhadores de Saúde, e dos Usuários tomarão posse formal juntamente com os indicados pelo 
Gestor de Saúde nos termos do art. 24 deste Regulamento. 
§2º A eleição dos membros titulares e suplentes que integram a categoria dos Prestadores de 
Serviço, Trabalhadores de Saúde, e dos Usuários dar-se-á por votação secreta no respectivo 
segmento e categoria de representação mediante a deposição de cédulas com os nomes dos 
candidatos, devidamente rubricadas por algum integrante da Comissão Eleitoral, em urnas lacradas 
fixas e volantes, conferidas pela Comissão Eleitoral conforme cronograma e datas constantes deste 
Edital. 
 
Art. 4º. Os requerimentos de inscrição que não atendam os requisitos fixados por este Edital, pela Lei 
Municipal nº. 8.567/02 e pelo Regimento Interno do CMS serão indeferidos pela Comissão Eleitoral. 
 
II – REPRESENTANTES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE  
 
Art. 5º. As entidades (pessoas jurídicas) que desejarem concorrer às vagas destinadas aos 
Prestadores de Serviços de Saúde deverão preencher o formulário de inscrição para pessoas jurídica 
no site do Conselho Municipal de Saúde disponível no endereço http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-
cms-bienio-20-2022/, anexando no mesmo a cópia dos seguintes documentos: 
§1° Representantes de Hospitais Filantrópicos: 
I – Contrato Social ou Estatuto Social devidamente registrado;  
II – Ata de eleição da atual diretoria;  
III – Comprovante de inscrição no CNPJ; 
IV – Certificado de Filantropia emitido pelo CNAS ou Ministério da Saúde; 
V – Ofício indicando a pessoa física que representará a entidade nas eleições do CMS;  
§2º Representantes de Prestadores de Serviços de Saúde com fins lucrativos:  
I – Contrato Social ou Estatuto Social devidamente registrado; 
II – Ata de eleição da atual diretoria;  
III – Comprovante de inscrição no CNPJ;  
IV – Ofício indicando a pessoa física que representará a entidade nas eleições do CMS;  
§3º Representantes de Hospitais de Ensino:  
I – Portaria do Poder Executivo Federal que credencia o Hospital como de Ensino;  
II – Ata de eleição da atual diretoria;  
III – Comprovante de inscrição no CNPJ;  
IV – Ofício indicando a pessoa física que representará a entidade nas eleições do CMS. 
 
Art. 6º. A escolha das entidades que terão representação no CMS, no segmento Prestadores de 
Serviços de Saúde, ocorrerá no dia 09 de novembro de 2020 (segunda-feira), na sede do CMS.  
§ 1º A eleição do representante de Hospitais Filantrópicos ocorrerá às 18h00.  
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§2º A eleição do representante de Prestadores de Serviços de Saúde com fins lucrativos ocorrerá às 
18h30.  
§3º A eleição do representante de Hospitais de Ensino ocorrerá às 19h00.  
 
Art. 7º. Cada inscrito, no respectivo segmento ao qual concorre à vaga, terá direito de votar em 01 
(um) único candidato. 
§1º Dentre os inscritos e candidatos, aquele mais votado será eleito membro titular e o segundo mais 
votado será eleito suplente.  
§2º Em caso de empate, será declarada eleita a entidade com existência há mais tempo no Município 
a partir do registro da mesma em cartório.  
 
III – REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE  
 
Art. 8º. Os representantes de Trabalhadores de Saúde são todos aqueles que trabalham nas unidades 
ou serviços públicos municipais de saúde, excetuando-se aqueles que ocupam cargos através de livre 
nomeação e exoneração. 
 
Art. 9º. Aqueles que desejarem concorrer às vagas destinadas aos Trabalhadores de Saúde deverão 
preencher o formulário de inscrição para pessoa física disponível no site do Conselho Municipal de 
Saúde no endereço http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-2022/, anexando no mesmo a 
cópia dos seguintes documentos: 
I – Documento oficial com foto que tenha os números do RG e CPF;  
II – Crachá de Identificação ou documento que comprove o exercício de trabalho em unidade ou em 
serviços de saúde municipais;  
III – Certidão de antecedentes criminais estadual, emitida nos últimos 30 dias da data de inscrição; 
IV – Comprovante de residência. 
  
Art. 10. A escolha das pessoas físicas que terão representação no CMS, no segmento Trabalhadores 
de Saúde, ocorrerá nos dias 03 de novembro de 2020 (terça-feira), 04 de novembro de 2020 (quarta-
feira), 05 de novembro de 2020 (quinta-feira) e 06 de novembro de 2020 (sexta-feira), por meio de 
02 (duas) urnas itinerantes, distribuídas entres as unidades e serviços de saúde conforme sua 
localização nas regiões e cronograma previamente estabelecido pela Comissão Especial de Eleição ao 
qual se dará ampla publicidade. 
§1º Cada serviço ou unidade de saúde terá uma relação nominal atualizada até a data de 
deferimento das inscrições em 23 de outubro de 2020 (sexta-feira), enviada pelo RH da Secretaria de 
Saúde, de todos os trabalhadores da saúde lotados por unidade ou serviço, devendo cada votante se 
identificar e assinar a lista de participação para conferência ao final com a quantidade de votos. 
§2º Cada trabalhador de saúde votante poderá escolher até 03 (três) diferentes candidatos, na 
mesma cédula. 
§3º Considerar-se-á nulo o voto ou cédula que contenha mais de 03 (três) candidatos escolhidos ou 
assinalados. 
§4º Nenhum candidato poderá receber mais de um voto na mesma cédula. 
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§5º Os Trabalhadores que não conseguirem realizar a votação na respectiva unidade ou serviço de 
saúde poderá fazê-lo no Conselho Municipal de Saúde nos dias 03 de novembro de 2020 (terça-feira), 
04 de novembro de 2020 (quarta-feira), 05 de novembro de 2020 (quinta-feira) e 06 de novembro de 
2020 (sexta-feira), entre 11h00 e 13h00. 
§6º O voto no segmento Trabalhador será personalíssimo e exclusivo, não sendo permitida a votação 
por Procuração. 
 
Art. 11. A apuração ocorrerá no dia 06 de novembro de 2018 (sexta-feira), às 18h30, na sede do CMS. 
§1º Quando da apuração, os 06 (seis) candidatos mais votados, no segmento de Trabalhadores, serão 
considerados como Conselheiros Municipais, sendo os 03 (três) primeiros declarados titulares, e os 
03 (três) subsequentes serão suplentes. 
§2º Em caso de empate, será declarado eleito o trabalhador ou a trabalhadora com maior tempo de 
serviço junto à rede pública municipal de saúde.  
§3º Todos os candidatos que concorrerem neste segmento e receberem votos integrarão uma lista, 
conforme a quantidade de votos recebida, para fins de substituição ou vacância. 
 
IV – REPRESENTANTES DE ENTIDADES DE QUALQUER CATEGORIA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE  
 
Art. 12. As entidades de qualquer categoria de profissionais de saúde que desejarem concorrer às 
vagas destinadas aos Trabalhadores de Saúde deverão preencher o formulário de inscrição para 
pessoas jurídicas disponível no site do Conselho Municipal de Saúde no endereço 
http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-2022/, anexando no mesmo a cópia dos seguintes 
documentos: 
I – Contrato Social ou Estatuto Social devidamente registrado;  
II – Ata de eleição da atual diretoria;  
III – Comprovante de inscrição no CNPJ;  
IV – Ofício indicando a pessoa física que representará a entidade nas eleições do CMS; 
V – Deverá comprovar sede ou escritório na cidade de São José do Rio Preto. 
Parágrafo Único – Poderão concorrer às vagas nesta categoria quaisquer entidades, com sede no 
Município, cujos membros sejam profissionais de saúde de formação superior ou técnica e científica, 
podendo ser sindicato, associação de classe ou conselho profissional. 
  
Art. 13. A escolha das entidades que terão representação no CMS, no segmento Trabalhadores de 
Saúde, ocorrerá no dia 10 de novembro de 2020 (terça-feira), na sede do CMS, às 18h00.  
§1º Cada entidade de categoria de profissionais de saúde inscrita terá direito de votar em 03 (três) 
diferentes entidades na mesma cédula. 
§2º Considerar-se-á nulo o voto ou cédula que contenha mais de 03 (três) entidades escolhidas ou 
assinaladas. 
§3º Nenhuma entidade poderá receber mais de um voto na mesma cédula. 
§4º As 03 (três) entidades mais votadas serão eleitas titulares, e as 03 (três) entidades mais votadas 
subsequentes serão eleitas suplentes.  
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§5º Em caso de empate, será declarada eleita a entidade com existência há mais tempo no Município 
a partir do registro da mesma em cartório. 
§6º Todas as entidades que concorrerem neste segmento e receberem votos integrarão uma lista, 
conforme a quantidade de votos recebida, para fins de substituição ou vacância. 
 
V – REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS DAS REGIÕES  
 
Art. 14. Cada região do Município de São José do Rio Preto (Decreto nº. 18.073/18) elegerá 01 (um) 
Conselheiro Local de Saúde, que pode ser titular ou suplente, de alguma unidade de saúde de seu 
território para ocupar 01 (uma) vaga junto ao Conselho Municipal de Saúde, na categoria 
representante dos Usuários de Saúde. 
Parágrafo I – Serão eleitos como Conselheiros Municipais de Saúde os 10 (dez) Conselheiros Locais 
mais votados, sendo que a classificação será contabilizada proporcionalmente à quantidade total de 
votos que cada conselheiro eleito poderá obter em relação ao número total de votos permitidos para 
sua região de saúde; Região CEU 16 (dezesseis) votos; Região Cidade da Criança 16 (dezesseis) votos; 
Região Pinheirinho 16 (dezesseis) votos; Região Central 20 (vinte) votos; Região Represa 4 (quatro) 
votos; Região Bosque 8 (oito) votos; Região de Talhado 8 (votos). Região Schimitt 4 (quatro) votos; 
Região Vila Toninho 8 (oito) votos; Região Hb 12 (doze) votos.  
Paragrafo II – Serão eleitos como Conselheiros Municipais de Saúde 01 (um) de cada região, onde 05 
(cinco) serão eleitos titulares e os 05 (cinco) demais suplentes. 
 
Art. 15. Os 05 (cinco) Conselheiros Locais mais votados serão declarados titulares e os 05 (cinco) 
Conselheiros Locais subsequentes serão os suplentes: 
§1º Em caso de empate entre Conselheiros Locais de diferentes regiões, o critério de classificação e 
desempate, será o de maior quantitativo populacional por região. 
§2º Em caso de empate entre Conselheiros Locais da mesma região, será a idade completa em anos 
até a data de apuração o critério de classificação e desempate. 
 
Art. 16. Os Conselheiros Locais de Saúde que desejarem concorrer à vaga da respectiva região 
deverão preencher o formulário de inscrição para pessoa física disponível no site do Conselho 
Municipal de Saúde no endereço http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-2022/, anexando 
no mesmo a cópia dos seguintes documentos: 
I – Documento oficial com foto que tenha os números do RG e CPF;  
II – Crachá de Identificação ou documento que comprove o exercício da função de Conselheiro Local 
de Saúde em alguma unidade de saúde da respectiva região;  
III – Certidão de antecedentes criminais estadual, emitida nos últimos 30 dias da data de inscrição; 
IV – Comprovante de residência. 
 
Art. 17. A escolha dos Conselheiros Locais de Saúde que terão representação no CMS, no segmento 
Usuários de Saúde, ocorrerá no dia 11 de novembro de 2020 (quarta-feira), no Conselho Municipal de 
Saúde, das 08h00 às 17h00. 
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§1º Cada Conselheiro Local de Saúde terá direito de escolher 01 (um) único candidato, da mesma 
região ao qual pertence.  
§2º A apuração ocorrerá no dia 11 de novembro de 2020 (quarta-feira), às 17h30, na sede do CMS. 
§3º O voto para os Conselheiros Locais de Saúde representantes dos Usuários será personalíssimo e 
exclusivo não sendo permitida a votação por Procuração. 
 
VI – ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS 
  
Art. 18. As entidades e associações que desejarem concorrer às vagas destinadas aos Usuários de 
Saúde deverão preencher o formulário de inscrição para pessoa jurídica no site do Conselho 
Municipal de Saúde disponível no endereço http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-2022/, 
anexando no mesmo a cópia dos seguintes documentos: 
I – Contrato Social ou Estatuto Social devidamente registrado;  
II – Ata de eleição da atual diretoria;  
III – Comprovante de inscrição no CNPJ;  
IV – Ofício indicando a pessoa física que representará a entidade nas eleições do CMS; 
V – Deverá comprovar sede ou escritório na cidade de São José do Rio Preto. 
 
Art. 19. A escolha das entidades e associações que terão representação no CMS no Segmento de 
Usuários de Serviços de Saúde, ocorrerá no dia 12 de novembro de 2020 (quinta-feira), na sede do 
CMS.  
§ 1º A eleição e escolha dos representantes de Associação que assista Crianças ou Adolescentes 
ocorrerá no dia 12 de novembro de 2020 (quinta-feira), às 17h30.  
§2º A eleição e escolha dos representantes de Pessoas com Deficiência ocorrerá no dia 12 de 
novembro de 2020 (quinta-feira), às 18h00.  
§3º A eleição e escolha dos representantes de Idosos ocorrerá no dia 12 de novembro de 2020 
(quinta-feira), às 18h30.  
§4º A eleição e escolha dos representantes de Movimento de Mulheres ocorrerá no dia 12 de 
novembro de 2020 (quinta-feira), às 19h00. 
§5º A eleição e escolha dos representantes de Patologias ocorrerá no dia 12 de novembro de 2020 
(quinta-feira), às 19h30.  
§6º A eleição e escolha dos representantes de Entidades Congregadas de Trabalhadores em Geral 
ocorrerá no dia 12 de novembro de 2020 (quinta-feira), às 20h00.  
§7º A eleição e escolha dos representantes de Associações de Moradores de Bairro e Associações 
Comunitárias ocorrerá no dia 12 de novembro de 2020 (quinta-feira), às 20h30.  
 
Art. 20. Cada entidade ou associação inscrita, no respectivo segmento ao qual concorre à vaga, terá 
direito de votar em 01 (um) único candidato. 
§1º Dentre as entidades e associações concorrentes, aquela mais votada será eleita titular e o 
segundo mais votado será eleito suplente.  
§2º Em caso de empate, será declarada eleita a entidade com existência há mais tempo no Município 
a partir do registro da mesma em cartório. 
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§3º Todas as entidades que concorrerem no respectivo segmento de representação e receberem 
votos integrarão uma lista, conforme a quantidade de votos recebida, para fins de substituição ou 
vacância.  
 
VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
Art. 21. Todas as inscrições, recursos e resultados serão analisados pela Comissão Eleitoral que 
publicará as decisões no Diário Oficial do Município, bem como as disponibilizará no site do CMS: 
http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-2022/. 
§1º As entidades ou pessoas que tiverem suas inscrições indeferidas terão os motivos e fundamentos 
divulgados para fins de eventuais recursos.  
§2º O recurso será submetido à apreciação da Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde 
juntamente com Parecer da Assessoria Jurídica, decidindo sobre a manutenção ou não do 
indeferimento. 
 
Art. 22. As entidades e associações eleitas titulares e suplentes – nos termos dos artigos 6º, 12 e 18 
deste Regulamento – deverão encaminhar, até 20 de novembro de 2020 (sexta-feira), a indicação da 
pessoa física que representará a pessoa jurídica eleita no Plenário do CMS, com cópias dos seguintes 
documentos: 
I – Documento oficial com foto que tenha data de nascimento e os números do RG e CPF;  
II – Dados pessoais com nome social, telefone fixo, celular e e-mail;  
III – Certidão de antecedentes criminais estadual, emitido nos últimos 30 dias da data de inscrição; 
IV – Comprovante de residência; 
V – Procuração pública ou privada com firma reconhecida em que a entidade ou associação nomeia a 
pessoa como sua representante no CMS e designa o vínculo desta com a entidade ou associação. 
 
Art. 23. Os representantes do Gestor Municipal de Saúde, titulares e suplentes, deverão ser indicados 
até 27 de novembro de 2020 (sexta-feira), mediante Ofício da Secretaria Municipal de Saúde ao 
Conselho Municipal. 
 
 Art. 24. Não poderão se candidatar ou ocupar vaga no Conselho no segmento de Usuários os 
Trabalhadores de Saúde e Entidades de Qualquer Categoria de Profissionais de Saúde, bem como 
pessoas ou profissionais com cargo de direção ou confiança na saúde. 
Parágrafo Único – Aqueles que são Trabalhadores de Saúde não poderão ocupar vagas no segmento 
Usuários. 
 
Art. 25. Nos casos de omissão, descumprimento do presente ou impugnação de algum ato do 
processo de escolha, caberá reclamação à Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde, que se 
processará nos moldes do artigo 21 deste Regulamento.  
 
Art. 26. Antes do início de cada votação as urnas serão conferidas pela Comissão Eleitoral quanto à 
sua integridade e confiabilidade. 
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Art. 27. Na apuração dos votos, em cada segmento e representação, será lavrada Ata pela Assessoria 
Jurídica do CMS com descrição da quantidade de votos e eventuais ocorrências durante a votação ou 
o procedimento de contagem dos votos. 
Parágrafo Único – As Atas serão assinadas pela Comissão Eleitoral, integrantes da Mesa Diretora e 
demais presentes no momento da apuração. 
 
Art. 28. O resultado final das eleições com indicação dos Conselheiros titulares e suplentes eleitos 
será publicado no Diário Oficial do Município em http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-
2022/. 
 
Art. 29. O presente Regulamento entra em vigor na data da sua publicação.  
 

São José do Rio Preto, 04  de  setembro  de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto  
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COMISSÃO ELEITORAL  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÕES  

DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
 
A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, no uso de suas 
atribuições legais – conforme a Resolução CMS nº. 06, de 09/06/2020 – e nos termos do que dispõe a 
Lei Municipal nº 8.567, de 10 de janeiro de 2002, Decreto Municipal nº. 18.073/18; e, a Resolução nº. 
453, de 10/05/2012, do Conselho Nacional de Saúde, CONVOCA eleições para composição do 
Conselho Municipal de Saúde, para o Biênio 2020/2022, e regulamenta o processo de escolha, 
estabelecendo os seguintes critérios para o processo eleitoral:  
 
 I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DAS ELEIÇÕES  
 
Art. 1º. Ficam estabelecidas as normas para escolha das pessoas e entidades representantes dos 
segmentos de Trabalhadores de Saúde, Prestadores de Serviços de Saúde e Usuários, titulares e 
suplentes, que vão compor o Conselho Municipal de Saúde no próximo Biênio 2020/2022. 
 
 
Parágrafo Único – As eleições realizar-se-ão entre 03/11/2020 (terça-feira) a 12/11/20 (quinta-feira). 
 
Art. 2º. As inscrições para todos os segmentos de representação elegíveis ocorrerão entre 
28/09/2020 (segunda-feira) e 13/10/2020 (terça-feira), através do site do Conselho Municipal de 
Saúde no endereço http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-2022/, conforme os requisitos e 
condições de cada vaga. 
§1º A lista com as inscrições e candidaturas aceitas e as indeferidas será publicada no Diário Oficial 
do Munícipio de 16/10/2020 (sexta-feira) e disponibilizada na sede do CMS. 
§2º A apresentação de recursos quanto ao indeferimento de inscrição será de 19/10/2020 (segunda-
feira) a 20/10/2020 (terça-feira), através do preenchimento do formulário de recursos, disponível no 
site do Conselho Municipal de Saúde  no endereço http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-
2022/. 
§3º O resultado dos recursos será divulgado no dia 23/10/2020 (sexta-feira) juntamente com o edital 
das inscrições deferidas através de publicação no Diário Oficial e afixação na sede do CMS.  
§4º Todas as publicações e resultados quanto às eleições serão também divulgadas conjuntamente 
em http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-2022/. 
§5º As inscrições devem ser realizadas pelo endereço eletrônico acima informado, devendo ser 
preenchido todos os campos do formulário de inscrição e anexado todos os documentos obrigatórios 
solicitados para cada segmento. 
 
Art. 3º. O Conselho Municipal de Saúde é composto por 24 (vinte e quatro) Conselheiros de Saúde 
titulares e 24 (vinte e quatro) suplentes sendo que serão eleitos nestas eleições 21 (vinte e um) 
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Art. 27. Na apuração dos votos, em cada segmento e representação, será lavrada Ata pela Assessoria 
Jurídica do CMS com descrição da quantidade de votos e eventuais ocorrências durante a votação ou 
o procedimento de contagem dos votos. 
Parágrafo Único – As Atas serão assinadas pela Comissão Eleitoral, integrantes da Mesa Diretora e 
demais presentes no momento da apuração. 
 
Art. 28. O resultado final das eleições com indicação dos Conselheiros titulares e suplentes eleitos 
será publicado no Diário Oficial do Município em http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-cms-bienio-20-
2022/. 
 
Art. 29. O presente Regulamento entra em vigor na data da sua publicação.  
 

São José do Rio Preto, 04  de  setembro  de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto  

 


