
Jornal
São José do Rio Preto, sábado

06 de março de 2021

 

DECRETO Nº 18.850  
DE 5 DE MARÇO DE 2021. 
 
Dispões sobre novas medidas restritivas de enfrentamento a 
pandemia do COVID-19 e dá outras providências.  
 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do artigo 64, itens VI e XXXVI da Lei Orgânica do 
Município; 

 
Considerando a necessidade de implantação de medidas de prevenção e controle da Pandemia 
COVID; 
Considerando o aumento da taxa de transmissão;  
Considerando o aumento das internações no município decorrente do COVID-19;  
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º As atividades consideradas essenciais, determinadas pelos governos estadual, federal e 
descritas no Decreto Municipal 18.571 de 24 de março de 2020, deverão cumprir as regras quanto às 
limitações de número de pessoas, horários de funcionamento e os protocolos sanitários conforme 
anexos deste Decreto.  
 
§1º Para fins de enquadramento como atividade essencial de que trata o “caput” esta deve representar, 
no mínimo, 70% da atividade, serviço ou produto, realizados ou comercializados no estabelecimento.  
 
§2º As atividades comerciais consideradas não essenciais que realizem serviços de manutenção estão 
limitadas ao atendimento ao público apenas para recepção e entrega, sem permanência no local e sem o 
comércio realizado presencialmente. 
 
Art. 2º Todas as atividades exercidas no Município deverão adotar, além das medidas específicas, os 
protocolos sanitários anexos a este decreto.  
 
Parágrafo único. A adoção das regras para funcionamento não isenta o estabelecimento do 
cumprimento das demais normas legislativas vigentes. 
 
Art. 3º Estão proibidos à população, em locais públicos ou privados de uso coletivo:  
 
I - aglomeração, considerada mais de 3 (três) pessoas reunidas em áreas coletivas de eventos, esportes 
e lazer em condomínios residenciais, parques, ginásios e outras áreas, públicas ou privadas, incluindo 
festas particulares em chácaras e condomínios;  
 
II - práticas esportivas coletivas ou qualquer evento com mais de 3 (três) pessoas reunidas sem 
distanciamento mínimo e/ou sem máscaras;  
 
III - utilização de qualquer equipamento de uso coletivo, tais como brinquedos em parques infantis, 
aparelhos fixos das academias ao ar livre, bancos em praças e áreas de lazer em condomínios e 
congêneres;  
 
IV - utilização de bebedouros com ingestão de água diretamente da torneira; 
V - abordagens a outros indivíduos que não respeitem o distanciamento mínimo (1,5 metro); 
 

 

VI - circulação sem o uso de máscara de proteção facial com cobertura total do nariz e boca, estando 
dispensada da obrigatoriedade do seu uso as crianças menores de 3 (três) anos e pessoas com 
deficiências impedidas de utiliza-las adequadamente. 
 
Art. 4º Todas as atividades exercidas no município estão sujeitas ao cumprimento das medidas 
específicas conforme o regramento estabelecido neste decreto, em específico: 
 
I - 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); 
 
II - 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, sendo definidos como:  
 
a) 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 

 

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

 Alto risco 

 Médio risco 

 Baixo risco 
 

 
Art.5º São as regras estabelecidas de acordo com a atividade, risco e essencialidade, as medidas 
específicas abaixo elencadas: 
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Permissão de atendimento ao público durante 24 horas, limitado a 40% 
da capacidade.

LOJAS DE CONVENIÊNCIA AUTOMATIZADAS (MINI-MERCADO DE AUTOSSERVIÇO)
COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES47.3

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

4729-6/02 (1) 
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Permissão de atendimento ao público durante 24 horas, limitado a 40% 
da capacidade.

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL E 
EM REGIÃO METROPOLITANA
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TÁXI/UBER/APP
TRANSPORTE ESCOLAR
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, 
MUNICIPAL (apenas para atendimento das atividades essenciais)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL (apenas para atendimento das 
atividades essenciais)
TRANSPORTE AÉREO (ANAC)
HOTÉIS E SIMILARES - serviço de hospedagem
OUTROS TIPOS DE ALOJAMENTO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
ATIVIDADES VETERINÁRIAS
ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA
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Permissão de atendimento ao público sem consumo de alimentos no 
local (apenas retirada) das 6h00min as 20h00min.
Após 20h00min permitido entrega em domicílio (delivery) e entrega 
dentro dos veículos (drive thru), cumprindo o disposto no anexo V.
HOTÉIS E SIMILARES - Restaurantes e área de consumação
RESTAURANTES E SIMILARES
LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO
CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS
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limitado a 40% da capacidade.
Após 20h00min permitido entrega de produtos ou serviços em 
domicílio (delivery) e entrega de produtos dentro dos veículos (drive 
thru), cumprindo o disposto no anexo V.
AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA
INDÚSTRIAS EXTRATIVAS
INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO
ELETRICIDADE E GÁS
ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO
CONSTRUÇÃO

51

C
D
E
F

49.24-8

86
75

49.21-3 

49.22-1 

49.23-0

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

47.71-7

55.9

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

55.1 (01)

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

55.1 (2)
5611-2/01
5611-2/03

56.12-1

A
B

5620-1/03

4929-9/01 (1)

4929-9/02 (1)
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limitado a 40% da capacidade.
Após 20h00min permitido entrega de produtos ou serviços em 
domicílio (delivery) e entrega de produtos dentro dos veículos (drive 
thru), cumprindo o disposto no anexo V.
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS E ANIMAIS VIVOS
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO E 
VETERINÁRIO
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, 
ORTOPÉDICO E ODONTOLÓGICO
COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE 
PESSOAL
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE TECNOLOGIAS DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS, EXCETO DE 
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAL ELÉTRICO E 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS
COMÉRCIO ATACADISTA NÃO-ESPECIALIZADO
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS E SUPERMERCADOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
 PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES E PESCADOS - AÇOUGUES E PEIXARIAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE 
INFORMÁTICA
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA
COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)

46.7

46.8

47.24-5

47.52-1
4761-0/02 

47.72-5
47.73-3
47.74-1 
47.84-9

4729-6/99

47.4

47.51-2 

46.9

47.12-1

46.5

46.6

45.4
46.2
46.3

46.44-3 

46.45-1

46.46-0 

41
42
43

45.2
45.3

4721-1/03
47.22-9

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

4729-6/02 (2)

4721-1/02 

47.11-3
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limitado a 40% da capacidade.
Após 20h00min permitido entrega de produtos ou serviços em 
domicílio (delivery) e entrega de produtos dentro dos veículos (drive 
thru), cumprindo o disposto no anexo V.
COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE 
ESTIMAÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
 TRANSPORTE FERROVIÁRIO E METROFERROVIÁRIO
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, 
MUNICIPAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA
TRANSPORTE DUTOVIÁRIO
ARMAZENAMENTO E ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES
CORREIO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENTREGA

 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS

 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO 
DOMICILIAR
EDIÇÃO E EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO

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

ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE 
TELEVISÃO
DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEO E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO
ATIVIDADES DE RÁDIO E DE TELEVISÃO
TELECOMUNICAÇÕES
ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO
ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS
SEGUROS, RESSEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE
ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, SEGUROS, PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE
CARTÓRIOS
TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE SEM CONDUTOR
SELEÇÃO, AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E INVESTIGAÇÃO
SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIO
ATIVIDADES DE LIMPEZA
ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB CONTRATO
MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA
EMISSÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO, VALES TRANSPORTE E SIMILARES
 SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE FUNDOS SOB CONTRATO

49.3
49.4

5620-1/01

5620-1/04

4789-0/04

4789-0/05
49.1

4929-9/01 (2)

4929-9/02 (2)

72
77.1
78
80

81.1

63
64
65

66

69.12-5

81.2

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

71.2

59.11-1 

59.12-0

59.13-8
60
61
62

52
53

58

82.2
82.92-0 

8299-7/01
8299-7/02
8299-7/05  
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limitado a 40% da capacidade.
Após 20h00min permitido entrega de produtos ou serviços em 
domicílio (delivery) e entrega de produtos dentro dos veículos (drive 
thru), cumprindo o disposto no anexo V.
CASAS LOTÉRICAS
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO E TECNOLÓGICO
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO E DE 
OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS
LAVANDERIAS, TINTURARIAS E TOALHEIROS
ATIVIDADES FUNERÁRIAS E SERVIÇOS RELACIONADOS
ALOJAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
SERVIÇOS DOMÉSTICOS
ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS
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Funcionamento permitido apenas para atividades internas e entrega 
ou serviço em domicílio das 08h00min as 18h00min.
Proibido atendimento presencial ao público, inclusive entrega de 
produtos dentro dos veículos (drive thru) e retirada no local.
COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO, EXCETO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS
COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS, ARTEFATOS DE TECIDOS E DE ARMARINHO
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS E ARTIGOS DE VIAGEM
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; LIVROS, JORNAIS E 
OUTRAS PUBLICAÇÕES
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)
 LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) DE AEROPORTOS, PORTOS E EM FRONTEIRAS TERRESTRES
COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
TABACARIA
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO 
E VÍDEO

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE MÓVEIS, COLCHOARIA E ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS 
ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS

8299-7/06
84

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

4759-8/01

4713-0/02 
4713-0/04 

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

45.1

46.1

46.41-9

96.03-3 
9609-2/07

97
99

85.4

47.55-5
47.56-3

47.57-1

47.53-9 

47.54-7

4729-6/01

46.42-7
46.43-5

46.47-8 

46.49-4 

95

96.01-7

94.91-0

4713-0/05
4721-1/04 

47.23-7
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São José do Rio Preto, sábado
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Funcionamento permitido apenas para atividades internas e entrega 
ou serviço em domicílio das 08h00min as 18h00min.
Proibido atendimento presencial ao público, inclusive entrega de 
produtos dentro dos veículos (drive thru) e retirada no local.
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
COMÉRCIO VAREJISTA DE JÓIAS E RELÓGIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS USADOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMAS E MUNIÇÕES
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL
ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, INTERMUNICIPAL, 
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE
TRENS TURÍSTICOS, TELEFÉRICOS E SIMILARES
BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM 
ENTRETENIMENTO
BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, COM 
ENTRETENIMENTO
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
ATIVIDADES DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA
ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA
ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS
ATIVIDADES JURÍDICAS, EXCETO CARTÓRIOS
ATIVIDADES DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA
ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS
PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO
DESIGN E DECORAÇÃO DE INTERIORES
ATIVIDADES FOTOGRÁFICAS E SIMILARES
ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
ALUGUEL DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR

4759-8/99 

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

74.1

4789-0/09

4789-0/07
4789-0/08

47.83-1 
47.85-7

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

4761-0/03 
47.62-8
47.63-6
47.81-4

4782-2/01
4782-2/02 

69.2
70

4789-0/99
4929-9/03

4929-9/04 

4929-9/99

49.5 

71.1
73

74.2
74.9
77.2
77.3

59.14-6
59.2
68

69.11-7

4761-0/01

5611-2/04

5611-2/05

5620-1/02
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Funcionamento permitido apenas para atividades internas e entrega 
ou serviço em domicílio das 08h00min as 18h00min.
Proibido atendimento presencial ao público, inclusive entrega de 
produtos dentro dos veículos (drive thru) e retirada no local.
GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS
AGÊNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES TURÍSTICOS E SERVIÇOS DE RESERVAS
ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, EXCETO CULTURAIS E ESPORTIVOS
ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS
SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECÇÃO
LEILOEIROS INDEPENDENTES
SALAS DE ACESSO À INTERNET
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO E TECNOLÓGICO
ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO
ENSINO DE ESPORTES
ENSINO DE ARTE E CULTURA
ENSINO DE IDIOMAS
ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS
ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAIS, EMPRESARIAIS E 
PROFISSIONAIS
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS
ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS LIGADAS À CULTURA E À ARTE
ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
AGÊNCIAS MATRIMONIAIS
 EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE SERVIÇOS PESSOAIS ACIONADAS POR MOEDA
ATIVIDADES DE SAUNA E BANHOS
SERVIÇOS DE TATUAGEM E COLOCAÇÃO DE PIERCING
HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS (PET) 
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Proibido atendimento presencial ao público no estabelecimento
Serviço em domicílio das 06h00min até as 20h00min.

CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE
ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS COM A BELEZA
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO E LAZER

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

9609-2/99

96.02-5/01
96.02-5/02

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

93

8299-7/03
8299-7/04 
8299-7/07

8299-7/99

85.4
85.5

85.91-1

77.4 
79

81.3
82.1

9609-2/08

94.92-8
94.93-6
94.99-5

9609-2/02
9609-2/04
9609-2/05
9609-2/06

85.92-9
85.93-7
85.99

90
91

94.1

94.2
94.3

82.3
82.91-1
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Aulas e atividades presenciais com presença de até 35% dos alunos 
matriculados

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 
ENSINO MÉDIO
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Aulas e atividades presenciais com presença de até 100% dos alunos 
matriculados

EDUCAÇÃO SUPERIOR DOS CURSOS DE MEDICINA, FARMÁCIA, ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, 
ODONTOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, NUTRIÇÃO, PSICOLOGIA, 
OBSTETRÍCIA, GERONTOLOGIA E BIOMEDICINA
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Aulas e atividades presenciais suspensas

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

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

85.3

85.1
85.2

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

85.3

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

 

Art. 6º Os estabelecimentos albergados em shoppings, condomínios, galerias, hipermercados e 
congêneres e aqueles que pertencem às feiras livres devem cumprir o horário de atendimento ao público 
definido para cada atividade comercial correspondente. 
 
 Art. 7º O descumprimento do disposto neste decreto e nos protocolos anexos constitui infração 
sanitária, ficando o infrator sujeito às penalidades previstas na Lei Municipal nº 13.509, de 15 de junho 
de 2020, Lei Estadual nº 10.083 de 23 de setembro de 1998, Lei Federal nº 6.437 de 20 de agosto de 
1977 e demais normas pertinentes. 
 
Art. 8º Nas constatações de infração por aglomeração e/ou desrespeito ao distanciamento mínimo entre 
pessoas e/ou desrespeito aos limites de horários definidos, a partir da segunda infração, deverá ser 
imposta penalidade de imediato, no mínimo, com interdição parcial do estabelecimento, 
obrigatoriamente: 
 
I - por 30 (trinta) dias na segunda infração; 
II - por 60 (sessenta) dias na terceira infração; 
III - por 90 (noventa) dias na quarta infração; e, 
IV – interdição definitiva a partir da quinta infração. 
 
Art. 9º - Fica estabelecido regime de teletrabalho preferencial no âmbito da Administração Direta e 
Indireta, enquanto durar as restrições impostas neste decreto, exceto na Secretaria Municipal de Saúde, 
Guarda Municipal, Defesa Civil e SEESMT. 

 

 
Parágrafo único: Entende-se por teletrabalho, as tarefas executadas pelo servidor, com desempenho 
das funções em seu domicílio, remotamente, cumprindo as ordens de sua chefia imediata com as 
condições individualmente possíveis e disponibilizadas. 
 
Art. 10. O atendimento ao público deverá ser realizado preferencialmente através dos meios eletrônicos 
ou por telefone, ficando o serviço público e o atendimento presencial condicionado à regulamentação 
que deverá ser baixada por cada Secretaria. 
 
Art. 11. Fica suspensa a gratuidade do transporte público coletivo às pessoas maiores de 65 (sessenta e 
cinco) anos nos horários de pico, compreendidos das 5:00 às 8:00 horas e das 16:30 às 19:30 horas. 
 
Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto nº 18.841, de 2 de 
março de 2021 e demais disposições em contrário. 
 
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 5 de março de 2021, 169º Ano de Fundação e 127º Ano de 
Emancipação Política de São José do Rio Preto. 
 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
 
DR. ALDENIS ALBANEZE BORIM 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
LUÍS ROBERTO THIESI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO  
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e local de 
costume e, pela Imprensa Local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 

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 apenas nos horários definidos para o estabelecimento, que deverá 
estar regularizado junto aos órgãos municipais (licença sanitária, quando necessária, e, alvará de 
funcionamento municipal) para todas as atividades exercidas, adotando como parâmetro:  

1.9.1. Permanência de, no máximo, 25 pessoas (respeitado o distanciamento mínimo) nos ambientes de 
trabalho em locais fechados e em reuniões, inclusive treinamentos e capacitações de funcionários.  

1.9.2. 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. 

1.9.2.1. Exceções quanto à capacidade máxima de atendimento ao público: 

1.9.2.1.1. Atividades com atendimento presencial ao público proibido; 

1.9.2.1.2. Educação infantil, Ensino fundamental e Ensino médio, com capacidade limitada a 
até 35% de alunos matriculados; 

1.9.2.1.3. Ensino superior dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, 
odontologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, obstetrícia, 
gerontologia e biomedicina, com capacidade de 100% de alunos matriculados; 

1.9.3. A capacidade máxima de ocupação deve ser considerada aquela definida no alvará do corpo de 
bombeiros ou conforme o código de obras adotado por este município. 

1.9.3.1. Para o cálculo do número de pessoas em cada local devem ser considerados, além da 
capacidade definida, os distanciamentos mínimos definidos nos protocolos sanitários. 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Festas ou eventos com qualquer finalidade.  

2.2. Aglomeração, considerada mais de 3 (três) pessoas reunidas, sem o distanciamento mínimo de 1,5 
metro entre cada pessoa e/ou sem uso de máscaras. 

2.3. Acesso de número de pessoas acima da capacidade de 40% de público nos estabelecimentos e 
serviços essenciais. 

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

2.5. Realização de cultos religiosos com pessoas em pé ou que não garantam o distanciamento mínimo 
de 1,5 metro entre pessoas ou grupos familiares. 

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

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

2.8. 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; 

2.9. Acompanhantes nos estabelecimentos comerciais. 

2.10. Exposição de produtos nas áreas externas dos estabelecimentos (calçadas). 

2.11. Fornecimento ou consumo de qualquer alimento ou bebida para consumo no local (inclusive café). 

2.12. Venda ou consumo de bebidas alcoólicas após as 20h00min, exceto no sistema de entrega em 
domicílio ou serviço de quarto em hotéis. 

2.13. Revistas e panfletos em salas de atendimento ou recepção/espera. 

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

2.15. Transportes turísticos ou com finalidade recreativa e de lazer, tais como “trenzinhos e ônibus 
adaptados para lazer”. 

2.16. A entrada em cemitérios de visitantes em número superior a 40% da capacidade e sem uso de 
máscaras.  

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

2.17.1. Excetuam-se os estabelecimentos essenciais que possuem estrutura instalada para 
atendimento dentro dos veículos (drive-thru). 

2.18. Atendimento no sistema drive (sem sair do veículo) sem possuir estrutura para a finalidade 
(conforme protocolo específico), bem como acesso ou parada de veículos sobre calçadas, corredores de 
ônibus, locais proibidos pelas regras de trânsito ou reserva vagas nas vias públicas. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Controle de acesso do número de pessoas nos estabelecimentos e serviços essenciais, limitado à 
capacidade máxima de 40% de público. 

3.2. 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). 

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

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

3.5. Restrição do uso da área de estacionamento nos estabelecimentos e serviços essenciais para clientes 
e usuários, limitando a área à mesma capacidade definida para atendimento ao público. 

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

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

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

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

3.9. 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.  

4.2. Garantia da distância mínima de 1,5 metro entre cada pessoa em todas as direções, inclusive nas 
filas, entre assentos e entre funcionários. 

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 essenciais 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 os funcionários e 
colaboradores dos estabelecimentos e serviços.  

4.9.1. Aplicável às atividades em que a presença no local de trabalho não for imprescindível para o 
exercício das funções 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 nos estabelecimentos.  

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 em 
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 37.5 °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. 

 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, sábado
06 de março de 2021

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; 

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

10.3. Atendimento no sistema drive-thru (sem sair do veículo) durante a realização de atividades internas, 
nos estabelecimentos essenciais, que possuem estrutura para tal: área de entrada e saída de veículos, 
guichês para pedido, pagamento e retirada, bem como barreira física de proteção entre funcionário e 
usuário, conforme protocolo específico.  

10.4. Atividades comerciais realizadas em feiras livres desde que cumpridas as mesmas regras da atividade 
de comércio varejista correspondente. 

10.5. 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.  

10.6. 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. 

 

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. 

 

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 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

COMÉRCIO EM GERAL  

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

 

2. PROIBIÇÕES  

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

2.2. Exposição de produtos no ambiente externo do estabelecimento. 

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

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

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

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

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

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

3.4. Priorização de sistema de entrega (Delivery). 

 

4. GARANTIA DE DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

 

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

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

 

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

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

 

ANEXO III 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

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

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

 

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, consumo no local ou entrega direta de bebidas alcoólicas todos os dias, das 20h00min às 
06h00min, excetuados: 

2.6.1. Serviços de entrega em domicílio (Delivery). 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. 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 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

SHOPPINGS, GALERIAS E CONGÊNERES 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

 

2. PROIBIÇÕES  

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

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

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

2.4. Consumo de alimentos no local. 

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

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

2.7. Serviços de manobrista (valet); 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

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

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

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

 

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

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

ANEXO V 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO DENTRO DOS VEÍCULOS – DRIVE THRU  

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Saída de pessoas de dentro dos veículos 

2.2. Acesso de pessoas a pé. 

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

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

 

3. GARANTIA DE DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

5. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

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

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

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

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

 

6. GARANTIA DE HIGIENE PESSOAL 

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

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

 

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

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

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

 

 

ANEXO VI 

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. 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
06 de março de 2021

ANEXO VII 

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. 

1.2. Limitação máxima de 25 pessoas nos ambientes, quando for possível a manutenção do 
distanciamento mínimo. 

1.3. Agendamento prévio, com espaçamento de horário, para acesso de clientes e terceiros, quando se 
tratar de serviço essencial. 

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

 

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 VIII 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

 

2. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

2.1. Atendimento aos clientes realizado com controle de acesso.  

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

 

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

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

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

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

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

ANEXO IX 

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 2 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%. 

 

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.  

 

ANEXO X 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

CONDOMÍNIOS E ATIVIDADES ASSOCIATIVAS SIMILARES 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

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

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

 

2. PROIBIÇÕES  

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

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

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

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

3.2. Eventuais reuniões ou assembleias presenciais realizadas com no máximo 25 pessoas. 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

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

 

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

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

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

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

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

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

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

 

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

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

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

 

ANEXO XI 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ATIVIDADES DE ENSINO 

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

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Priorização do atendimento ao público por canais digitais. 

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

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

1.4. Realização de ações permanentes de sensibilização dos estudantes.  

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

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

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

 

2. PROIBIÇÕES  

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

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

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

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

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

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

2.1.7. Brinquedos trazidos de casa pelas crianças. 

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

 

3. MONITORAMENTO DE SINTOMAS 

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

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

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

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

 

4. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

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

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

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

4.4. Escalonamento de horários de entrada e saída  

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

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

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

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

 

5. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

7. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

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

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

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

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

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

 

8. HIGIENE PESSOAL 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

10. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

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

10.2. Priorização de atividades ao ar livre. 

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

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

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

 

11. DIRETRIZES PARA BIBLIOTECAS 

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

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

11.3. Recebimento de livros sempre com luvas 

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

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

 

12. DIRETRIZES PARA TRANSPORTE 

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

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

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

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

 

13. DIRETRIZES PARA LOCAIS DE ALIMENTAÇÃO  

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

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

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

13.4. Priorização de refeições em embalagens individualizadas. 

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

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

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

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

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

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

 

14. DIRETRIZES PARA BANHEIROS E VESTIÁRIOS 

14.1. Controle de acesso aos vestiários e banheiros. 

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

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

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

14.5. Higienização completa dos banheiros, lavatórios e vestiários antes da abertura, após o fechamento 
e, no mínimo, a cada três horas. 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO - NOTIFICAÇÃO

EMPRESA CONTRATADA: Nutricionale Comércio de Ali-
mentos Ltda. CNPJ: 08.528.442/0001-17. Pregão Eletrônico 
410/2020. Processo 13.441/2020. Contrato Ata/0856/20
Notifi camos a empresa contratada para regularizar as não 
conformidades apontadas no Ofício 0001/2021/SMAA/SAN, 
adequando os produtos a serem entregues com relação 
à proposta comercial. Concede-se o prazo de 5 dias úteis 
para a empresa, em querendo, apresentar o contraditório 
em atendimento aos ditames constitucionais, tendo em vista 
a empresa sujeitar-se às penalidades legais e contratuais 
previstas (advertência, multa e suspensão de contratar com 
a administração pública por até 5 anos) caso esta pendência 
não seja regularizada. SMAA A. Pedro Pezzuto Jr.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: A M MOLITERNO EPP
EMPENHO 2701/21
CONTRATADA: CV TYRES EIRELI
EMPENHOS 3409/21, 3407/21 E 3406/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: GILMED DISTRIBUIDORA LTDA
ATA 512/20
Considerando edital do processo licitatório quanto à regula-
ridade fi scal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea”c”, 
bem como previsão contratual em sua Cláus. 7ª, Item 7.3. 
Fica o representante legal da empresa supramencionada 
NOTIFICADO DERRADEIRAMENTE para apresentar a 
CERTIDÃO SOLICITADA nesta S. M. Saúde, no prazo de 05 
dias úteis, contados do recebimento desta, de forma a dar 
real cumprimento ao processo licitatório, estando a contra-
tada sujeita à aplicação das penalidades contratuais que 
podem, inclusive, culminar na rescisão unilateral do contrato. 
Concedemos o prazo de 05 dias úteis para a empresa em 
querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. - SMS – DADM
COMUNICADO
CONTRATADA: ALCEU DE OLIVEIRA 97383600800
ATA 0666/20
Notifi co Derradeiramente os representantes legais das 
contratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, 
impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a totali-
dade dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do 
prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades 
administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para 
a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
MULTA
DECISÃO
CONTRATADA: MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI
EMPENHO 800/21
Diante da ausência de defesa apresentada em face das 
penalidades de MULTA aplicada e recebida por esta Secre-
taria Municipal de Saúde. Considerando que as penalida-
des aplicadas foram por atraso na entrega, visto que essa 
entrega não foi regularizada até o momento. Considerando 
os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da 
legalidade e da moralidade administrativa, DECIDO: com 
fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 
6ª, item 6.2, II do contrato, aplico-lhe ao descumprimento 
contratual, MULTA de R$ 342,00 reais. A manutenção das 
penas aplicadas não impede o agravamento das penalida-
des. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 344/2020 
CONTRATO: PRE/0130/20
CONTRATADA: APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFE-
TIVOS LTDA
ASSUNTO: PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FI-
NANCEIRO.
Acolho o parecer exarado pela Gerência de Gestão de Con-
tratos, através do Interno n. 20/2021 e INDEFIRO o pedido 
da referida contratada. O inteiro teor desta decisão encon-
tra-se à disposição dos interessados nos autos do processo. 
Fabiana Zanquetta de Azevedo - Secretária M. Educação
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 12/21
Contratada: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
Objeto: Aquisição de medicamentos (dextrocetamina, 
fentanila e rocuronio Brometo), para o enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacio-
nal decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS” no 
município. Fundamento: ART. 24, IV DA LF 8666/93. SMS. 
Aldenis A. Borim.

DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 13/21
Contratada: Mara Silvia Pezinato EPP
Objeto: Prestação de serviços de limpeza predial em am-
bientes hospitalares tendo em vista a necessidade da 
ampliação da oferta de vagas em leitos para pacientes 
em decorrência da disseminação do “CORONAVIRUS” no 
município. Fundamento: ART. 24, IV DA LF 8666/93. SMS. 
Aldenis A. Borim.
ERRATA
Na publicação do dia 05/03/2021,
Onde se lê: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - J B 
MUNDIAL BRYSA COMERCIAL LTDA
Leia-se: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 516/2020
EXTRATO 
12º Termo Aditivo Contratual
Pregao eletronico 719/2018 – Contrato PRE/0101/19
Contratada: DFA Della Fattoria Alimetare Refeições Eireli 
Nos termos do art. 57, II, §1º da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 10 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMAA. Antonio P. P. Junior.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 513/2020
CONTRATO nº PRE/0028/21

CONTRATADA: AGIL EIRELI
OBJETO: Prestação de serviços de postos de trabalho ter-
ceirizados – SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo- Prazo 
de vigência: 12 meses. Valor Total: R$325.758,72
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 554/2020
ATA Nº 0196/21
CONTRATADA: DAHER & DAHER COM. DE PRODUTOS 
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais de laboratório – Valor 
Unitário - Item 03 - R$0,500- SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação Nº 13/2021
CONTRATO nº DIL/0006/21
CONTRATADA: Mara Silvia Pezinato
OBJETO: Prestação de serviços de limpeza predial em 
ambientes hospitalares e administrativos no combate ao 
COVID-19, com fornecimento de mão de obra e de todos 
os produtos, materiais e equipamentos necessários a sua 
execução – SMS - Prazo de vigência: 180 dias. Valor Total: 
R$81.600,00.
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria De Compras E Contratos 
Dispensa De Licitação N° 12/21 
Objeto: Aquisição de medicamentos (dextrocetamina, fentani-
la e rocuronio Brometo), para o enfrentamento da emergên-
cia de saúde pública de importância internacional decorrente 
da disseminação do “CORONAVIRUS” no município. 
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA-
CEUTICOS LTDA – CNPJ: 44.734.671/0001-51
– Empenho nº 5135/21 – R$207.314,00 – Entrega Imediata.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 2994/2021
CONTRATO Nº: DPL/0010/21
CONTRATADA: KM & M ENGENHARIA PROJETO E CONS-
TRUÇÃO LTDA ME
OBJETO: Prestação de serviços de engenharia elétrica e 
telefonia para o prédio da Biblioteca Municipal do bairro 
Eldorado – SMC – Valdeci Pedro Ganga - Prazo de vigência: 
135 dias. Valor Total: R$10.715,50
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 2910/2021
CONTRATO Nº: DPL/0011/21
CONTRATADA: WILLIAM HENRIQUE GARCIA ME
OBJETO: Prestação de serviços de acesso a rede de Inter-
net via fi bra optica do monitoramento da Radio Educativa FM 
– SMCS – Mario Novelino Alonso Soler - Prazo de vigência: 
12 meses. Valor Total: R$1.704,00

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 031/2021 – Processo 
1306/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de óleo lubrifi can-
te e afi ns para o uso dos veículos da Frota municipal. Secre-
taria Municipal de Administração. Sessão pública realizada 
on line com início dia 23/02/2021, sendo adjudicados os 
itens as empresas declaradas vencedoras: FELLSBARGO 
TRANSPS. E COM. DE LUBRIFICANTES EIRELI (itens 1, 
3, 4, 5, 6, 7 e 8); INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA ( 
item 9) e LINCETRACTOR COM. IMP. E EXP. EIRELI - EPP 
(item 2). Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras” –  
Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Adilson Vedroni - Secretário 
Municipal de Administração.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 34/2021 – Processo 
1355/2021
Objeto: registro de preços para aquisição de luvas para 
as unidades de saúde no combate ao COVID 19. Secreta-
ria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on line 
com início dia 08/02/2021, sendo adjudicados os itens as 
empresas declaradas vencedoras: AGROMASS BRASIL - 
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (item 01) e PEDRO 
CARLOS MONTAGNANE MARTINI (itens 02, 03 e 04). Não 
houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras” –  Eloisa 
Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 522/2020 – Processo 
14.016/2020
Objeto: Aquisição de aparelho de raio-x médico móvel para 
pronto atendimento da UPA Santo Antônio. Secretaria Muni-
cipal de Saúde. Sessão pública realizada on line com início 
dia 09/02/2021, sendo adjudicado o lote 01 a empresa decla-
rada vencedora: SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras” –  Eloisa 
Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
373/2020 – PROCESSO Nº 13.161/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 09/03/2021 às 09:00hs 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 ELE-
TRÔNICO n° 71/2021, PROCESSO 1715/2021, objetivando 
o registro de preços para aquisição de medicamentos para 
atender ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 23/03/2021, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 

demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.

 

 

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 35.130 DE 04 DE MARÇO DE 2021 
ALTERA, por força de decisão judicial proferida nos autos do 
Processo n.º 1041247-98.2019.8.26.0576, da 2ª Vara da Fazenda 
Pública do Município de São José do Rio Preto, a Portaria nº 29.029 
de 19 de junho de 2017, de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de 
seus vencimentos do(a) servidor(a) VILMA APARECIDA MARTINS 
SERENO, Auxiliar de Serviços Gerais, onde se lê “com efeitos 
pecuniários a partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos 
desta a 21/05/2010”. 
PORTARIA N.º 35.131 DE 04 DE MARÇO DE 2021 
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) SIDNEI 
APARECIDO DE ALMEIDA, Agente Administrativo, lotado(a) na 
Secretaria Municipal da Fazenda, nos termos do artigo 73 da Lei 
Complementar n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a  partir de 08 de 
março de 2021. 
PORTARIA N.º 35.133 DE 05 DE MARÇO DE 2021 
ALTERA, por força de decisão judicial proferida nos autos do 
Processo n.º 1038332-76.2019.8.26.0576, da 2ª Vara da Fazenda 
Pública do Município de São José do Rio Preto, a Portaria nº 29.637 
de 17 de novembro de 2017, de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de 
seus vencimentos do(a) servidor(a) SELASSIE BERNARDINO 
FERREIRA, Operador de Máquina Pesada, onde se lê “com efeitos 
pecuniários a partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos 
desta a 10/09/2013”. 
PORTARIA N.º 35.136 DE 05 DE MARÇO DE 2021 
DESIGNA, o servidor adiante elencado, para prestar serviço à 
Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 8º, do Decreto nº 
18.558 de 20 de março de 2020, enquanto durarem os efeitos da 
pandemia, assegurada a percepção do adicional de insalubridade, a 
depender do local de exercício: 

SERVIDOR(A) SECRETARIA 
ORIGEM 

SECRETARIA 
DESTINO EFEITOS 

MATHEUS SALETTI 
LEAL CULTURA SAÚDE 08/03/2021 

 
PORTARIA N.º 35.137 DE 05 DE MARÇO DE 2021 
DESIGNA, o servidor adiante elencado, para prestar serviço à 
Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 8º, do Decreto nº 
18.558 de 20 de março de 2020, enquanto durarem os efeitos da 

 

 

pandemia, assegurada a percepção do adicional de insalubridade, a 
depender do local de exercício: 

SERVIDOR(A) SECRETARIA 
ORIGEM 

SECRETARIA 
DESTINO EFEITOS 

SILVIO LUIS MANO 
SANCHES ESPORTES SAÚDE 08/03/2021 

ADILSON VEDRONI 
   Secretário Municipal de Administração 

DECRETO Nº 18.851
DE 5 DE MARÇO DE 2021.

Dispõe sobre o aumento do tempo de tolerância para regula-
rização de permanência em utilização de estacionamento 
rotativo para veículos nas vias e logradouros públicos do 
Município de São José do Rio Preto e dá outras providên-
cias.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI, da Lei Orgânica 
deste Município;
Considerando as medidas restritivas e de contenção ne-
cessárias para conter a propagação do Coronavírus (CO-
VID-19) neste Município;
Considerando que o aumento do tempo de tolerância dis-
posto no §3º do art. 5º do Decreto nº 18.293 de 25 de abril 
de 2019, para alterar e elevar o tempo de tolerância de cinco 
(5) para dez (10) minutos, permitirá ao condutor regularizar 
sua permanência, sem o devido pagamento da tarifa corres-
pondente, quando estacionado em vaga de estacionamento 
rotativo, possibilitando paradas rápidas;

D E C R E T A:
Art. 1º. Fica alterado o disposto no §3º do artigo 5º do De-
creto nº 18.293, de 25 de abril de 2019, em caráter excep-
cional ou enquanto durar o período das medidas restritivas 
estabelecidas pelo Decreto nº 18.850, de 5 de março de 
2021, o período de tolerância de 5 (cinco) para até 10 (dez) 
minutos para efetuar o pagamento da tarifa nas vagas sob 
abrangência do sistema de Estacionamento Rotativo, cuja 
administração, gerenciamento e fi scalização é exercida pela 
Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto 
– EMURB.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal "Dr. Loft João Bassitt", 5 de março de 2021; 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE DA EMURB
LUIS ROBERTO THIESI
PROCURADOR – GERAL DO MUNÍCIPIO
Registrado no Livro de Decretos e em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume, e pela Impren-
sa local.

 

 

 
 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
PORTARIA SME Nº. 155/2021 

A Secretária Municipal da Educação, Fabiana Zanquetta de Azevedo, 
do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, com base 
nas atribuições que a legislação lhe confere, e nos termos do artigo 11 da 
Resolução SME Nº 19/2020, DECLARA excedentes no ano letivo de 
2021 na Unidade Escolar Sede, os professores abaixo relacionados: 

Ensino Fundamental PEB I Excedente 

1 EM Prof Ademir Dib Rosa Maria Carneiro 
 

Ensino Infantil PEB I Excedente 

1 EM Neuza Castro 
Buzzini Flávia Mendes de Jesus 

São José do Rio Preto, 05 de Março de 2021. 
Fabiana Zanquetta de Azevedo 
Secretaria Municipal da Educação 

 



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
06 de março de 2021

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

RETIFICAÇÃO DO ATO CONCESSÓRIO nº 1707
(De 04 de março de 2021)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 

Art. 1º - No Ato Concessório nº 1707 que concedeu benefício 
de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a 
senhora SIMONE MARIA GOMES REGINO:
- onde se lê “A aposentadoria está conforme o artigo 6º da 
Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003”.
leia-se “A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º 
do artigo 40 da Constituição Federal”
Art. 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 02/03/2021 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

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

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

O Conselho Municipal de Previdência (C.M.P.), órgão su-
perior de deliberação colegiada da RIOPRETOPREV, em 
conformidade com o disposto no seu Regimento Interno, 
faz saber que na reunião extraordinária realizada no dia 
05/03/2021, foi deliberado (a):
a) pelo voto de qualidade do presidente do colegiado, 
pela manutenção do exposto no ofício nº 120/2021, que foi 
encaminhado aos Sindicatos responsáveis pelas eleições 
dos novos conselheiros municipais;
São José do Rio Preto, 05 de março de 2021.
(assinatura digital)
ANGELO BEVILACQUA NETO
Presidente do C.M.P. 

 

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE 
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021 – 
PROCESSO SICOM 325/2021 
Objeto: Aquisição de cabos elétricos para reposição no almoxarifado do 
SeMAE. 
Sessão pública realizada on line no dia 24.02.2021 com continuação 
nos dias 03.03.2021 e 04.03.2021, sendo adjudicado o objeto às 
vencedoras A. C. LOPES ELÉTRICA para o item 13, BIDDING 
ENGENHARIA E PROJETOS LTDA para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 e 39, 
CONDUSCABOS BRASIL INDUSTRIA COMERCIO DE CONDUTORES 
ELETRICOS EIRELI para os itens 19 e 22, K9 AUTOMAÇÃO 
INDUSTRIAL LTDA para os itens 10, 11, 12, 20, 21, 31, 32, 40 e 41 e 
REDE ELETRICA BRASIL LTDA EPP para o item 33. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras”.  
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE. 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021 
– PROCESSO SICOM 325/2021 
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como regular, 
não vislumbrando qualquer irregularidade.”  
São José do Rio Preto, 04.03.2021 – Nicanor Batista Júnior – 
Superintendente do SeMAE. 
EXTRATO DE DECISÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2020 – 
CONTRATO Nº 36/2020 - PROC. Nº 34/2020 - CONTRATADA: 
FLIPELL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 
ESCOLARES - EIRELI.  
Vistos, etc., fica a RESCINDIDO o contrato e APLICO à empresa, com 
fundamento no inc. II, da cláusula 9.1 do contrato, a MULTA de 20% 
sobre a obrigação descumprida, no montante de R$ 1.504,50. APLICO-
LHE, outrossim, a penalidade prevista no art. 7, da Lei 10.520/2002, 
ficando a contratada IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR com o 
SeMAE pelo prazo de 2 ANOS. 
S. J. Rio Preto, 14.12.2020 – Nicanor Batista Junior – 
Superintendente do SeMAE. 
EXTRATO DE NOTIFICAÇÃO – O SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SeMAE 
NOTIFICA os usuários abaixo relacionados por meio deste EDITAL, 
tendo em vista a tentativa frustrada de intimação por meio de carta, que 
 

 

após fiscalização no imóvel cadastrado foi constatada irregularidade 
indicada, tendo sido lavrado Auto de Infração, com fundamento no art. 
10, do Decreto Municipal n. 13.265/2006, ficando Vossa Senhoria 
INTIMADO a apresentar no PRAZO DE 30 (trinta) DIAS da publicação 
deste, DEFESA em um dos postos de atendimento do SeMAE 
(Poupatempo ou Ganhatempo). Fica ciente de que, decorrido tal prazo, 
sem manifestação, o valor da multa/prejuízo apurado será lançado no 
cadastro, podendo ser cobrado judicialmente. 

Cadas
tro Usuário 

Auto 
de 
Infraçã
o 

Dispositivo Multa/prejuízo 

13846
8 

Lucelia Da Silva 
Oliveira 

11801/
2020 

Art.10, inc 
II  Multa R$ 

2.168,64 
Data de assinatura: 06.03.2021. Leandro Garcia Freitas – Gerente 
Comercial e de Relações com o Usuário. 
S. J. Rio Preto 05.03.2021 – Nicanor Batista Junior – 
Superintendente do SeMAE.   
 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS FIRMADO 
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E A SRA. MARIA SA-
LETTE MONTANHERO CASTELLON. 
OBJETO: O presente Termo de Ajuste de Contas tem por 
objeto a liquidação do valor global estabelecido na Cláusula 
Segunda deste Termo, devido pelo Município à Proprietá-
ria, relativamente à ocupação do imóvel em referência por 
uma Unidade da Secretaria Municipal de Assistência Social 
(Sede Do CRAS Vila Toninho), no período de 01/02/2021 a 
08/02/2021, em virtude do término de vigência do Contrato 
em referência nº DIL/0028/2019 – Dispensa de Licitação nº 
029/2019.
DATA DA ASSINATURA: 08 DE FEVEREIRO DE 2021.

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 
PORTARIA SMAA Nº 05/2021  
Data: 05 de março de 2021. 
Cancela registros de estabelecimentos do S.I.M. 
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR, Secretário Municipal de 
Agricultura e Abastecimento, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e 
nos termos do Decreto nº 18.730, de 18 de novembro de 2020; 
Considerando os registros de estabelecimentos e rótulos emitidos 
pela Vigilância Sanitária Municipal, quando esta era responsável 
pela inspeção dos produtos de origem animal. 
Considerando o parágrafo 3º do artigo 21 da Lei Complementar 
Municipal nº 633, de 24 de setembro de 2020, e o parágrafo único 
do Artigo 14 do Decreto Municipal nº 18.789 de 13 de janeiro de 
2021. 
Considerando consulta documental realizada pelo Departamento do 
Serviço de Inspeção Municipal, em que se constatou o 
encerramento da atividade comercial das pessoas jurídicas abaixo 
relacionadas. 
DECIDO: 
Art. 1º - Cancelar os registros dos estabelecimentos: 

Nº 
REGISTRO 

SIM 
Nº CNPJ RAZÃO SOCIAL 

010 74.679.382/0001-
68 

Maria do Socorro da Silva R. 
Preto - ME 

025 38.864.260/0001-
88 

Antônio Carlos C. da Silva R. 
Preto - ME 

033 03.517.809/0001-
83 Nárgila C. M. Dumalakas - ME 

041 03.174.205/0001-
81 A. Donizete Pereira Açougue - ME 

051 02.598.497/0001-
17 M. A. Colones da Silva - ME 

056 50.308.543/0001-
49 Vanildo Vello - ME 

058 01.172.595/0001-
25 

Elias Alves de Souza - S. J. do 
Rio Preto - ME 

072 01.314.216/0001-
94 Alzira Galdina Botelho - ME 

073 03.874.560/0001-
63 

C. Rogério Ribeiro S. J. do Rio 
Preto - ME 

096 04.229.917/0001- João Luiz Pereira S. J. Rio Preto - 
 

13 ME 

099 66.097.031/0001-
10 

Décio Aparecido de Paula Rio 
Preto - ME 

101 03.392.810/0002-
00 José Luiz Sanches & Cia LTDA 

103 55.883.870/0001-
48 

Luiz Carlos Bertoldi Rio Preto - 
ME 

112 04.671.479/0001-
49 Guidotti & Siqueira LTDA - ME 

116 00.528.623/0001-
31 Marlene Trindade Cotes - ME 

128 01.018.122/0001-
78 

Edson Alexandre da Silva S. J. 
Rio Preto - ME 

129 01.168.936/0001-
99 

Wilson Rogério Pimentel Teixeira 
- ME 

144 01.730.289/0001-
67 

Marcos Gilberto Tomé - Açougue 
- ME 

155 01.435.758/0001-
15 

Casa de Carnes e Merc. S. 
Sebastião RP. LTDA 

167 07.033.550/0001-
56 

Serv Festa e Casa de Carnes 
Sinhorini LTDA 

194 05.158.974/0001-
11 Marli Masura Nakayama 

200 07.550.050/0001-
91 Everton Bruno Perle - ME 

206 60.399.243/0001-
76 

Casa de Carnes Teixeira LTDA - 
ME 

209 45.291.341/0011-
73 A. Daher & Cia LTDA 

215 08.455.267/0001-
85 

Fernando Tartaglia Scavasin 
Açougue - ME 

216 01.928.609/0001-
98 

L. A. Reunidas Supermercado 
LTDA - ME 

227 11.687.163/0001-
00 

Giovanna Chimello Bernardes - 
ME 

238 13.708.338/0001-
44 

M. L. N. Marcondes & Cia LTDA - 
ME 

239 10.952.640/0001-
55 Armiato & Rodrigues LTDA - ME 

246 13.728.350/0001-
10 M.A.S. Matsumur - ME 

247 47.079.496/0009- Maranhão Atacado S/A 
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250 01.172.595/0001-
25 

Elias Alves de Souza - S. J. do 
Rio Preto - ME 

258 12.564.368/0001-
61 

Nhô Botequim Rio Preto LTDA - 
ME 

Art. 2º - Ficam revogadas as disposições em contrário; 
Art. 3º - Esta Portaria será publicada por afixação na mesma data e 
local de costume, e, em 
Diário Oficial do Município, e arquivada nesta Secretaria Municipal 
de Agricultura e 
Abastecimento 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. 
São José do Rio Preto, 05 de março de 2021. 

ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 

ABASTECIMENTO 
 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
INSPETORIA FISCAL TRIBUTÁRIA – IFT / DAFT 

 
EDITAL N° 12/2021  
05 DE MARÇO DE 2021 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Inspetoria 
Fiscal Tributária NOTIFICA os contribuintes abaixo qualificados do 
LANÇAMENTO DE OFÍCIO , efetuado através do encerramento de 
ofício das competências em aberto no Livro Eletrônico Giss Online, 
conforme tabelas abaixo discriminadas.  
Ficam os contribuintes identificados intimados a recolher o débito 
no montante discriminado na guia a ser emitida eletronicamente 
(através do site https://portal.gissonline.com.br/ ou nas Unidades 
do Poupa Tempo ou Ganha Tempo Cidade Norte), ou a apresentar 
defesa por escrito no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 
5º (quinto) dia posterior à data de publicação deste edital , conforme 
artigos 19 e 20 da Lei Complementar Municipal n° 588 de 01/03/2019, na 
Unidade da Secretaria Municipal da Fazenda localizada no 
Poupatempo (Rua Antônio de Godoy, 3033 - Centro - CEP 15015-
100 - São José do Rio Preto - SP), sob pena de cobrança 
executiva, nos termos dos artigos 217, VII, 237 e 244 da Lei 
Municipal n° 3359/83. 
Informamos que protocolo de solicitações ,encaminhamento 
de documentos e recursos/defesa podem ser efetuados 
através do e-mail 
semfaz.ift@riopreto.sp.gov.br(recomendamos  confirmar o 
recebimento do e-mail através do telefone/whatssapp da 
Secretaria da Fazenda (17) 3201-1315). 
A referida ação está prevista no inciso V do artigo 46 da Lei 
Complementar n° 178/2003 e os valores apurados na data do 
lançamento de ofício serão recalculados conforme encargos 
previstos no § 2º do artigo supracitado desde a data em que 
deveriam ter sido pagos, consoante artigo 7° do Decreto n° 
12.214/2004, até a data do efetivo pagamento. 
 

Razão Social IM CNPJ Competênci
as 

Tribut
o 

BENEDITO DO 
SOCORRO DE 
OLIVEIRA EPP 

310150
0 

13.310.741/0001-
10 

01/2017 
02/2017 
03/2017 
05/2017 

ISSQN 

 

 

São José do Rio Preto (SP), 05 de Março de 2021. 
Giovanna Rossi Perssinotte Abate 
Auditor Fiscal Tributário Municipal  

Laryssa Chaves Lima 
Auditor Fiscal Tributário Municipal  

 

MF COMÉRCIO 
DE MÁQUINAS 
COPIADORAS 
LTDA ME 

302328
0 

10.967.843/0001-
15 

01/2017 
02/2017 
03/2017 
04/2017 
05/2017 

ISSQN 

PEDRO DONIZETI 
CIRELLI 

310454
0 

13.761.271/0001-
01 

01/2017 
02/2017 
03/2017 
04/2017 
05/2017 

ISSQN 

IRMAOS 
OLIVEIRA AR 
CONDICIONADOS 
LTDA ME 

127025
0 

06.230.100/0001-
90 

01/2017 
02/2017 
03/2017 
04/2017 
05/2017 

ISSQN 

ANA KARLA 
MARCAL 
CARVALHO DE 
OLIVEIRA ME 

326646
0 

20.410.967/0001-
59 

01/2017 
02/2017 
05/2017 

ISSQN 

JOELSON 
TOQUETTO 

116718
0 

04.429.910/0001-
45 

01/2017 
02/2017 
03/2017 
05/2017 

ISSQN 

Extrato de portaria n°009/17 GCM de 03 de julho de 2017 
ref. ao Processo Administrativo Disciplinar 009/2017: 
onde averiguou-se eventual ilegalidade na conduta do 
Guarda Civil Municipal: Marco Antônio Ribeiro de Araújo  e 
decidiu-se pelo ARQUIVAMENTO desta,  com base no art. 
233, I, da Lei Complementar 05 de 28 de dezembro de 1990. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES 
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Extrato de portaria n°033/2019 GCM de 24 de abril 
de 2020 ref. ao Processo Administrativo Disciplinar 
033/2019: onde averiguou-se eventual ilegalidade na condu-
ta do Guarda Civil Municipal: Adriano Rosa e decidiu-se pelo 
ARQUIVAMENTO desta,  com base no art. 233, I, da Lei 
Complementar 05 de 28 de dezembro de 1990. SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGU-
RANÇA/CORREGEDORIA/GCM

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 
ALCANTARA & MARCELINO LTDA 
ME 01798/20 50 

UFM 
AIP-M-L 
000101 

ALEXSSANDRY PINTO DE 
MOURA 02180/20 20 

UFM 
AIP-S-D 
000171 

BRACELF COMERCIAL 
ATACADISTA LTDA 01800/20 70 

UFM 
AIP-M-L 
000100 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02118/20 60 
UFM 

AIP-P-A 
000241 

DUE ITALIAN RESTAURANTE 
EIRELI 02127/20 40 

UFM 
AIP-P-C 
000223 

ELENITA DE SOUZA 10281098816 02053/20 30 
UFM 

AIP-S-D 
000173 

EMPORIO SEO FARIA COMERCIO 
DE ALIMENTOS LTDA 02126/20 100 

UFM 
AIP-P-C 
000222 

FELIPE XAVIER TRINDADE 02414/20 20 
UFM 

AIP-S-D 
000178 

GABRIELA RODRIGUES BICUDO 
DA ROCHA 02175/20 20 

UFM 
AIP-S-D 
000175 

GIOVANNA LISITA CELICO 02177/20 20 AIP-S-D 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

CENTRO EDUCACIONAL MICHELIN LTDA 00705/21 AIF-P-A 
000232 

DEIVID PINOTI PARACATU DE BRITO 
23526993807 00702/21 AIF-S-V 

000106 
DURCILENE ALVES DOS SANTOS 
2325069803 00703/21 AIF-S-V 

000107 
LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS 
26452186884 00684/21 AIF-A-LF 

000227 

MARIA IZABEL MARQUES 10286789833 00701/21 AIF-S-F 
000157 

SOLANGE RIBEIRO COSTA CORREIO ME 00704/21 AIF-S-V 
000104 

TENDA ATACADO LTDA 00706/21 AIF-P-H 
000116 
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MATOS UFM 000176 

IAN SILVEIRA MARTINS SILVA 02170/20 20 
UFM 

AIP-S-D 
000177 

IMAGEM CENTER RIO PRETO 
LTDA 01680/20 40 

UFM 
AIP-P-C 
000218 

ITAU UNIBANCO S/A 02116/20 40 
UFM 

AIP-P-A 
000242 

JEFERSON GUAREZI DOS 
SANTOS 38324691847 02054/20 20 

UFM 
AIP-S-D 
000179 

JOÃO CARLOS DA SILVA 
COMÉRCIO DE ROUPAS ME 02052/20 20 

UFM 
AIP-S-D 
000180 

K G M CABRAL MINIMERCADO 02039/20 60 
UFM 

AIP-A-N 
000357 

LUCAS OLIVEIRA LIMA 
41353319806 01730/20 20 

UFM 
AIP-S-D 
000181 

MATHEUS GALLO BALEIRO 
PEREIRA 02169/20 20 

UFM 
AIP-S-D 
000182 

NEUSA FERNANDES DE ALMEIDA 
DURAM ME 01601/20 300 

UFM 
AIP-S-D 
000174 

R G M TREINAMENTOS S/S LTDA 
ME 02142/20 40 

UFM 
AIP-P-C 
000224 

RARUS VEICULOS LTDA 01797/20 20 
UFM 

AIP-M-L 
000095 

REDENTORA CONSULTORIA 
IMOBILIARIA LTDA 01844/20 20 

UFM 
AIP-M-L 
000096 

RICARDO FANTASIA 01993/19 30 
UFM 

AIP-S-D 
000183 

SDS TRANSPORTES E 
LOGISTICAS LTDA 02100/20 20 

UFM 
AIP-P-C 
000221 

THIAGO JOSE PEIXOTO 
MARTIOLI 02174/20 20 

UFM 
AIP-S-D 
000184 

VANESSA R DOS SANTOS SALÃO 
DE CABELEREIRO 01864/20 20 

UFM 
AIP-M-L 
000097 

VICTOR HUGO DE ANDRADE 02181/20 20 
UFM 

AIP-S-D 
000185 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
ALCANTARA & 
MARCELINO LTDA ME 01798/20 2020000228469 AIF-L-C 

000099 
 

 

ALEXSSANDRY PINTO 
DE MOURA 02180/20 2020000251092 AIF-S-D 

000181 
BRACELF COMERCIAL 
ATACADISTA LTDA 01800/20 2020000229884 AIF-L-C 

000102 
CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 02118/20 2020000235384 AIF-P-A 

000194 
DUE ITALIAN 
RESTAURANTE EIRELI 02127/20 2020000241550 AIF-P-C 

000247 
ELENITA DE SOUZA 
10281098816 02053/20 2020000232171 AIF-S-D 

000155 
EMPORIO SEO FARIA 
COMERCIO DE 
ALIMENTOS LTDA 

02126/20 2020000241564 AIF-P-C 
000246 

FELIPE XAVIER 
TRINDADE 02414/20 2020000256233 AIF-S-D 

000184 
GABRIELA RODRIGUES 
BICUDO DA ROCHA 02175/20 2020000257586 AIF-S-D 

000176 
GIOVANNA LISITA 
CELICO MATOS 02177/20 2020000261949 AIF-S-D 

000178 
IAN SILVEIRA MARTINS 
SILVA 02170/20 2020000257957 AIF-S-D 

000170 
IMAGEM CENTER RIO 
PRETO LTDA 01680/20 2020000227299 AIF-P-C 

000167 

ITAU UNIBANCO S/A 02116/20 2020000238575 AIF-P-A 
000196 

JEFERSON GUAREZI 
DOS SANTOS 
38324691847 

02054/20 2020000227709 AIF-S-D 
000154 

JOÃO CARLOS DA SILVA 
COMÉRCIO DE ROUPAS 
ME 

02052/20 2020000234138 AIF-S-D 
000156 

K G M CABRAL 
MINIMERCADO 02039/20 2020000220172 AIF-A-N 

000269 
LUCAS OLIVEIRA LIMA 
41353319806 01730/20 2020000228531 AIF-S-D 

000150 
MATHEUS GALLO 
BALEIRO PEREIRA 02169/20 2020000258582 AIF-S-D 

000171 
NEUSA FERNANDES DE 
ALMEIDA DURAM ME 01601/20 2020000187985 AIF-S-D 

000149 
R G M TREINAMENTOS 02142/20 2020000241765 AIF-P-C 

 

 

S/S LTDA ME 000249 

RARUS VEICULOS LTDA 01797/20 2020000222105 AIF-L-C 
000100 

REDENTORA 
CONSULTORIA 
IMOBILIARIA LTDA 

01844/20 2020000232153 AIF-L-C 
000103 

RICARDO FANTASIA 01993/19 2019000413277 AIF-S-D 
0000117 

SDS TRANSPORTES E 
LOGISTICAS LTDA 02100/20 2020000247179 AIF-P-C 

000244 
THIAGO JOSE PEIXOTO 
MARTIOLI 02174/20 2020000259462 AIF-S-D 

000174 
VANESSA R DOS 
SANTOS SALÃO DE 
CABELEREIRO 

01864/20 2020000230001 AIF-L-C 
000106 

VICTOR HUGO DE 
ANDRADE 02181/20 2020000262837 AIF-S-D 

000183 
 

EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROC
ESSO VALOR NOTIFICAÇ

ÃO 

AKEMI PATRICIA 
SASAKI & CIA LTDA 
ME 

01816/
17 

1.380,50 (UM MIL, 
TREZENTOS E 

OITENTA REAIS E 
CINQUENTA REAIS) 

NRM-S-D 
000064 

 
EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

CANCELADOS 

RAZÃO SOCIAL PROC
ESSO VALOR NOTIFICAÇ

ÃO 

AKEMI PATRICIA 
SASAKI & CIA LTDA 
ME 

01816/
17 

4.969,80 (QUATRO 
MIL, NOVECENTOS 

E SESSENTA E 
NOVE REAIS E 

OITENTA 
CENTAVOS) 

NRM-S-D 
000062 

São José do Rio Preto, 06 de Março de 2021. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Secretaria Municipal de Saúde
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Editais de
PROCLAMAS

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

HERICK SIMON ZERUNIAN e BIANCA BETINELLI DE 
FREITAS. Ele, de nacionalidade brasileira, publicitário, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 15 
de dezembro de 1988, residente e domiciliado a Marginal 
Aniloel Nazareth, Nº 5080, Mançour Daud, São José do 
Rio Preto, SP, fi lho de JOÃO HENRIQUE ZERUNIAN e 
de ODETE ANTUNES ZERUNIAN. Ela, de nacionalidade 
brasileira, tradutora simultânia das nações unidas, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 02 de agosto 
de 1990, residente e domiciliada a Marginal Aniloel Nazareth, 
Nº 5080, Mançour Daud, São José do Rio Preto, SP, fi lha de 
FERNANDO TADEU DE FREITAS e de SILVIA BETINELLI 
DE FREITAS. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 05 de março de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

1. PEDRO LUÍS SPARAPAN AGUIAR e BRUNA 
BARBOSA DE PAULA PEREIRA, sendo ELE fi lho de JOSÉ 
NILSON AGUIAR e de FRANCINETE DE LOURDES SPA-
RAPAN AGUIAR e ELA fi lha de NILTON CÉSAR PEREIRA e 
de SONIA BARBOSA DE PAULA PEREIRA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 05/03/2021.

 

Con selh o Mu n ic ipa l  de  Sa úde  
Rua:  Sa nto  A nd r é,  nº  5 04,  Jar di m E uro pa,  São  Jos é d o  R io  P re to/ SP  –  CEP  15 01 4 -49 0.  

Fon e/P AB X:  321 1 -4 120       -      cm sr io pr eto @cm sr iop re to .com. br  
www.cms r io pr eto .com. br  

 

CONVOCAÇÃO 

 

Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Ordinária deste Conselho, que será 

realizada no dia 09/03/2021, terça-feira, virtualmente através de plataforma on-line no seguinte link: 

https://us02web.zoom.us/j/84046516700, em primeira convocação às 18h00. Não havendo na hora marcada 

o número legal de conselheiros para instalação da referida reunião em primeira convocação, a mesma será 

realizada em segunda convocação às 18h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta: 

 

INFORMES: 

I. Informes da Mesa Diretora - Antonio Fernando de Araujo; 

 

ORDEM DO DIA: 

 

I. Apresentação dos dados epidemiológicos, fluxos e medidas adotadas pelo município frente ao aumento de casos 

de Dengue; 

II. Apresentação dos dados epidemiológicos e medidas adotadas pelo município frente ao aumento de casos e 

internações pela  COVID – 19;  

III. Eleição de 01 (um) conselheiro representante dos usuários para o Comitê de Ética em Pesquisa do Incor Rio 

Preto e Beneficência Portuguesa – Antonio Fernando de Araujo; 

IV. Apresentação e votação da Resolução nª 3/2021 que versa  sobre a suspensão das Reuniões dos Conselhos 

Locais de Saúde  e das  Comissões do Conselho Municipal de Saúde, como  medidas preventivas contra o 

Coronavírus (COVID 19) -  Antônio Fernando de Araújo; 

V. Apreciação da alteração do plano  de aplicação de recursos financeiros no Plano de  Trabalho do Convênio nº 

07/2020/SMS do Hospital Bezerra de Menezes  - Aldenis  A. Borim; 

VI. Apreciação  de novo contrato  para assistência oftalmológica em glaucoma -  - Aldenis  A. Borim; 

VII. Apreciação de novo pregão eletrônico para assistência oftalmológica  - Aldenis  A. Borim. 

 

São José do Rio Preto, 3 de março de 2021. 

 
 
 
 

       

Antonio Fernando de Araujo 
Presidente CMS 
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CONVOCAÇÃO 

 

Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Ordinária deste Conselho, que será 

realizada no dia 09/03/2021, terça-feira, virtualmente através de plataforma on-line no seguinte link: 

https://us02web.zoom.us/j/84046516700, em primeira convocação às 18h00. Não havendo na hora marcada 

o número legal de conselheiros para instalação da referida reunião em primeira convocação, a mesma será 

realizada em segunda convocação às 18h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta: 

 

INFORMES: 

I. Informes da Mesa Diretora - Antonio Fernando de Araujo; 

 

ORDEM DO DIA: 

 

I. Apresentação dos dados epidemiológicos, fluxos e medidas adotadas pelo município frente ao aumento de casos 

de Dengue; 

II. Apresentação dos dados epidemiológicos e medidas adotadas pelo município frente ao aumento de casos e 

internações pela  COVID – 19;  

III. Eleição de 01 (um) conselheiro representante dos usuários para o Comitê de Ética em Pesquisa do Incor Rio 

Preto e Beneficência Portuguesa – Antonio Fernando de Araujo; 

IV. Apresentação e votação da Resolução nª 3/2021 que versa  sobre a suspensão das Reuniões dos Conselhos 

Locais de Saúde  e das  Comissões do Conselho Municipal de Saúde, como  medidas preventivas contra o 

Coronavírus (COVID 19) -  Antônio Fernando de Araújo; 

V. Apreciação da alteração do plano  de aplicação de recursos financeiros no Plano de  Trabalho do Convênio nº 

07/2020/SMS do Hospital Bezerra de Menezes  - Aldenis  A. Borim; 

VI. Apreciação  de novo contrato  para assistência oftalmológica em glaucoma -  - Aldenis  A. Borim; 

VII. Apreciação de novo pregão eletrônico para assistência oftalmológica  - Aldenis  A. Borim. 

 

São José do Rio Preto, 3 de março de 2021. 

 
 
 
 

       

Antonio Fernando de Araujo 
Presidente CMS 
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Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

Prefeitura Municipal de
TANABI

AVISO EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CREDENCIA-
MENTO 

O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Região de 
Catanduva torna público os editais de Chamamentos para os 
Credenciamentos a seguir:
Chamamento Público 015/2021 - Credenciamento de 
Pessoa(s) Jurídica(s) para prestação de serviços médicos 
eventuais (clínico geral) junto ao município de Monte Aprazí-
vel – SP. 
Chamamento Público 016/2021 - Credenciamento de Pesso-
a(s) Jurídica(s) para prestação de serviços médicos eventu-
ais (ginecologia) junto ao município de Monte Aprazível – SP. 
Chamamento Público 017/2021 - Credenciamento de Pesso-
a(s) Jurídica(s) para prestação de serviços médicos even-
tuais (dermatologia) junto ao município de Monte Aprazível 
– SP. 
Chamamento Público 018/2021 - Credenciamento de 
Pessoa(s) Jurídica(s) para prestação de serviços médicos 
eventuais (oftalmologia) junto ao município de Monte Aprazí-
vel – SP. 
Chamamento Público 019/2021 - Credenciamento de Pesso-
a(s) Jurídica(s) para prestação de serviços médicos eventu-
ais (cardiologia) junto ao município de Monte Aprazível – SP. 
Chamamento Público 020/2021 - Credenciamento de Pesso-
a(s) Jurídica(s) para prestação de serviços médicos eventu-
ais (ortopedia) junto ao município de Monte Aprazível – SP. 
Chamamento Público 021/2021 - Credenciamento de Pesso-
a(s) Jurídica(s) para prestação de serviços médicos eventu-
ais (urologia) junto ao município de Monte Aprazível – SP. 
Chamamento Público 022/2021 - Credenciamento de Pesso-
a(s) Jurídica(s) para prestação de serviços médicos eventu-
ais (pediatria) junto ao município de Monte Aprazível – SP. 
Chamamento Público 023/2021 - Credenciamento de Pesso-
a(s) Jurídica(s) para prestação de serviços médicos eventu-
ais (psiquiatria) junto ao município de Monte Aprazível – SP. 
Chamamento Público 024/2021 - Credenciamento de Pesso-
a(s) Jurídica(s) para prestação de serviços médicos even-
tuais (reumatologia) junto ao município de Monte Aprazível 
– SP. 
Chamamento Público 025/2021 - Credenciamento de Pes-
soa(s) Jurídica(s) ou Pessoa(s) Física(s) para prestação 
de enfermagem e de motorista socorrista eventuais para 
atendimento ao SAMU junto ao município de Monte Aprazí-
vel – SP. 
Chamamento Público 026/2021 - Credenciamento de Pes-
soa(s) Jurídica(s) ou Pessoa(s) Física(s) para prestação de 
serviços técnicos profi ssionais (nutrição, fi sioterapia, acu-
puntura, psicologia e terapia ocupacional) eventuais junto ao 
município de Monte Aprazível – SP. 
Chamamento Público 027/2021 - Credenciamento de Pes-
soa(s) Jurídica(s) ou Pessoa(s) Física(s) para prestação de 
enfermagem e de motorista socorrista eventuais junto ao 
município de Monte Aprazível – SP. 
Os interessados deverão encaminhar seus documentos, em 
envelope fechado, para a Rua Ceará, 886, no município de 
Catanduva/SP. A íntegra do edital estará disponibilizada no 
site www.consirc.sp.gov.br . Demais informações podem ser 
obtidas pelo telefone 17 3531- 9780 ou pelo e-mail: licita-
cao@consirc.sp.gov.br. Catanduva - SP, 05 de março de 
2021. CÁSSIO ROBERTO BERTELLI – Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Tomada de Preços nº 001/2021 
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: To-
mada de Preços 001/2021, do tipo “técnica e preço”. Objeto: 
Contratação de empresa especializada no fornecimento de 
sistema de ensino que ofereça livros didáticos, portal e as-
sessoria pedagógica para professores e alunos rede muni-
cipal de ensino. Sessão: 10h00 do dia 08/04/2021, na sede 
da Prefeitura, na Rua Camilo de Moraes, 475. Edital com-
pleto e maiores informações poderão ser obtidas através do 
site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@
badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 05 de março de 2021. 
LUIZ ANTONIO TOBARDINI -  Prefeito Municipal

Pregão Presencial nº 004/2021 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: 
Pregão Presencial nº 004/2021, do tipo “menor preço por 
item”. Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e 
parcelada de gêneros alimentícios, para atender as neces-
sidades do Município de Bady Bassitt/SP. Sessão: 09h00 
do dia 23/03/2021, na sede da Prefeitura, na Rua Camilo de 
Moraes, 475. Edital completo e maiores informações pode-
rão ser obtidas através do site www.badybassitt.sp.gov.br ou 
pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 
05 de março de 2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito 
Municipal

Pregão Presencial nº 005/2021 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: 
Pregão Presencial nº 005/2021, do tipo “menor preço por 
item”. Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e 
parcelada de frutas, legumes, verduras e similares, para 
atender as necessidades do Município de Bady Bassitt/SP. 
Sessão: 09h00 do dia 24/03/2021, na sede da Prefeitura, 
na Rua Camilo de Moraes, 475. Edital completo e maio-
res informações poderão ser obtidas através do site www.
badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.
sp.gov.br. Bady Bassitt, 05 de março de 2021. LUIZ ANTO-
NIO TOBARDINI - Prefeito Municipal

Decreto n.º 3.368, de 05 de março de 2021.

“Dispõe sobre o funcionamento dos estabelecimentos no 
Município de Cedral de acordo com a classifi cação e deter-
minação do Plano São Paulo, e dá outras providências”. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal 
de Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, e: 
Considerando a necessidade de implantação de medidas de 
prevenção e controle da Pandemia do COVID-19, conforme 
classifi cação do município pelo Plano São Paulo; 
Considerando que a assistência à saúde é considerada 
como serviço essencial, conforme Decreto n.º 10.282 de 20 
de março de 2020, resolve baixar o seguinte: 

D E C R E T O: 

Art. 1.º - O funcionamento dos estabelecimentos comerciais 
e de serviços, instalados no Município de Cedral, essenciais 
e não essenciais, continuarão a funcionar de acordo com a 
classifi cação do Plano São Paulo e as especifi cações previs-
tas nele.  
§1º. Os estabelecimentos comerciais e de serviços que pos-
suem atividade mista de mercados e atendimento de balcão 
(serviço de bar), na impossibilidade de isolamento dos am-
bientes, deverão permanecer totalmente fechados. 
Art. 2º - As óticas instaladas no Município de Cedral poderão 
manter sua atividades normalmente, uma vez que se enqua-
dram no inciso I, §1.º, do art. 3.º do Decreto n.º 10.282, de 
20 de março de 2020.  
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Cedral, 05 de março de 2021; 90.º 
ano de Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na mes-
ma data e local de costume.
Luis Henrique Garcia
Secretário

Prefeitura do Município de Tanabi. Pregão Presencial n° 
03/2021. Objeto: Registro de preços para a contratação de 
empresa para a prestação de serviços de horas médicas 
para os centros respiratórios, bem como dos respectivos 
plantões dos centros respiratórios, referentes ao atendimen-
to de pacientes suspeitos de COVID-19 (NOVOCORONA-
VIRUS), apoiando a gestão, operacionalização e execução 
dos serviços de saúde, conforme a necessidade da Secre-
taria Municipal de Saúde do Município de Tanabi, Estado de 
São Paulo, fi cando  designada para o dia 12 de março de 
2021, as 08h30min, à sessão de entrega, credenciamento 
e abertura dos envelopes. O edital poderá ser adquirido na 
Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. 
nº 242 – Centro – todos os dias úteis, ou mediante solici-
tação pelo email: licitacao@tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 03 de 
março de 2021. João Paulo da Silveira - Técnico de Licita-
ção. Norair Cassiano da Silveira - Prefeito do Município.

Prefeitura do Município de Tanabi. Pregão Presencial n° 
04/2021. Objeto: Registro de preços para a contratação de 
empresa para a prestação de serviço móvel para a transfe-
rência de pacientes graves do município de Tanabi, Estado 
de São Paulo, para outros hospitais regionais de referência, 
mediante a utilização de ambulância de suporte avançado - 
TIPO D (Ambulância UTI Móvel) dotada de equipamentos, 
materiais e medicação para atendimento, integrada com 
equipe mínima composta por médico, enfermeiro e condutor/
socorrista, de acordo com as normas exigidas pelas resolu-
ções vigentes acerca do assunto (regulamentações pré-hos-
pitalares), referentes ao atendimento de suspeitos e/ou por-
tadores de COVID-19 (NOVOCORONAVIRUS),  conforme a 
necessidade da Secretaria Municipal de Saúde do Município 
de Tanabi, Estado de São Paulo, fi cando  designada para o 
dia 12 de março de 2021, as 10h30min, à sessão de entrega, 
credenciamento e abertura dos envelopes. O edital poderá 
ser adquirido na Prefeitura do Município de Tanabi, sito à 
Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – todos os dias úteis, ou 
mediante solicitação pelo email: licitacao@tanabi.sp.gov.br. 
Tanabi, 03 de março de 2021. João Paulo da Silveira - Téc-
nico de Licitação.  Norair Cassiano da Silveira - Prefeito do 
Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE REVOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA- A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos interessados a 
REVOGAÇÃO por conveniência e oportunidade da Concorrência nº 004/2021, objeto do Processo nº 032/2021. 
TIPO: Menor preço global. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 
profissionais na Atenção Básica, EMAD, CAPS e Emergência do Setor de Saúde de Guapiaçu/SP. Nada mais. 
DATA: 05/março/2021. Leandro Mariano da Silva- Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

AVISO DE REVOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA. A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos interessados 
a REVOGAÇÃO por conveniência e oportunidade da Concorrência nº 003/2021, objeto do Processo nº 
031/2021. TIPO: Menor preço global. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de 
Serviços Médicos de Urgência e Emergência, na Atenção Básica, EMAD, CAPS e no Centro de Atendimento 
Covid de Guapiaçu/SP. Nada mais. DATA: 05/março/2021. Leandro Mariano da Silva- Presidente da Comissão 
Permanente de Licitações.


