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12 de maio de 2021

 

DECRETO Nº 18.906 
DE 11 DE MAIO DE 2021. 

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

Considerando a necessidade de implantação de medidas de prevenção e controle da Pandemia COVID; 
 
Considerando as disposições do Decreto Estadual 64.994 de 28 de maio de 2020 e do Decreto Estadual 
65.680 de 07 de maio de 2021, que estabelece o Plano São Paulo válido para todo o Estado de São Paulo 
e a necessidade de compatibilização das normas locais estabelecidas no âmbito estadual; 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º Este Decreto institui medidas restritivas, de caráter temporário, no âmbito da medida de 
quarentena, com o objetivo de conter a transmissão e disseminação da COVID-19.  
 
Art. 2º As medidas deste decreto deverão ser integralmente cumpridas pela população e pelos 
estabelecimentos e serviços, com as regras estabelecidas nos anexos I e II. 
 
§ 1º. Para fins de enquadramento como atividade essencial esta deve representar, no mínimo, 70% da 
atividade, serviço ou produto, realizados ou comercializados no estabelecimento. 
 
§ 2º. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios do Turismo poderá expedir 
instruções regulamentares de competência da pasta, eventualmente necessárias para esclarecimentos 
complementares. 
 
Art. 3º Os estabelecimentos cujo funcionamento será permitido por este Decreto deverão cumprir as 
seguintes medidas: 
 
I – definir responsáveis pelo acompanhamento de casos suspeitos e confirmados de funcionários, 
incluindo monitoramento de contatos dentro do estabelecimento, com sistematização de dados e 
notificação às autoridades competentes; 
 
II – organizar ponto de descontaminação na entrada de funcionários do estabelecimento para higiene 
pessoal e higienização de objetos e outros pertences; 
 
III – garantir o uso obrigatório de máscara de proteção respiratória, de utilização individual, para os 
funcionários, com cobertura total do nariz e boca, sem espaços laterais, sendo que a troca deverá ser 
realizada a cada 3 horas ou sempre que esta se apresentar úmida ou com sujidades, bem como exigir dos 
clientes o uso adequado enquanto permanecer no local; 
 
IV – higienizar as superfícies de toque, antes e após o início das atividades; 
 

 

V – higienizar objetos, equipamentos, utensílios e materiais utilizados (entre um uso e outro), inclusive 
quando houver prestação de serviços realizados no endereço do solicitante; 
 
VI – capacitar todos os funcionários quanto às medidas e ações de prevenção à transmissão da COVID-
19, incluindo como identificar sintomas, quais são os casos de isolamento, procedimentos de higiene 
pessoal e demais regras dos protocolos, manuais, legislação e boas práticas a serem seguidas; 
 
VII - manter informações visíveis na entrada e em locais estratégicos contendo as principais medidas e 
recomendações em relação às medidas de prevenção da COVID-19; 
 
VIII - manter informações visíveis na entrada sobre o horário de atendimento ao público e capacidade 
máxima de clientes/usuários permitidos no local; 
 
IX - permitir acesso, durante atendimento ao público, de no máximo 30% da capacidade de 
clientes/usuários, considerando-se com capacidade máxima de ocupação aquela definida no alvará do 
corpo de bombeiros ou conforme o código de obras adotado por este município, excetuando-se, quanto à 
capacidade máxima de atendimento ao público: 
 
a) Educação infantil, Ensino fundamental e Ensino médio, com capacidade limitada a até 35% de 
alunos matriculados; 
b) Ensino superior dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, odontologia, 
fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, obstetrícia, gerontologia e biomedicina, com 
capacidade de 100% de alunos matriculados; 
c) Cursos técnicos relacionados à assistência à saúde humana com capacidade de 100% de alunos 
matriculados. 

 
X - garantir, simultaneamente à capacidade definida, o distanciamento mínimo de 1,5 metro por pessoa, 
em todas as direções, nas áreas livres destinadas à permanência/circulação de pessoas; 
 
XI – proibir acesso de pessoas, inclusive funcionários e colaboradores, com qualquer sintoma gripal às 
dependências dos estabelecimentos; 
 
XII – realizar monitoramento de temperatura dos funcionários, colaboradores e clientes, na entrada de 
todos os estabelecimentos, sendo vedada a presença de pessoas no local que apresentarem temperatura 
superior a 37,5 °C; 
 
XIII – comunicar o setor de Recursos Humanos (RH) da empresa sobre casos suspeitos e confirmados de 
COVID-19, bem como informação aos funcionários da mesma área/equipe, trabalhadores e clientes que 
tiveram contato próximo com o paciente do caso suspeito ou confirmado nos últimos 14 dias; 
  
XIV – garantir a renovação de ar (entrada de ar externo e saída do ar interno – troca de ar) inclusive 
quando instalado equipamento de climatização (ar condicionado), preferencialmente com ventilação 
natural através de aberturas de portas e janelas; 
XV – garantir horários alternados para uso dos locais de alimentação de funcionários, viabilizando o 
distanciamento mínimo, conforme protocolo sanitário, sendo obrigatório o uso de máscaras e proibido o 
compartilhamento de talheres, pratos ou copos, bem como alimentos; 
 
XVI – reduzir para o mínimo possível o número de funcionários, necessários para atendimento à 
população, da equipe atuante em cada turno de trabalho; 

 

 
XVII – priorizar oferta de serviço de entrega em domicílio (delivery) e retirada (drive thru e take away), 
com observância dos protocolos constantes dos Anexos III e IV. 
 
XVIII – realizar atividades administrativas, em estabelecimentos e serviços não essenciais, em regime de 
teletrabalho; 
 
XIX – proibir acesso de qualquer acompanhante nos estabelecimentos comerciais, sendo permitida a 
entrada de apenas uma pessoa por família, ou uma pessoa por grupo; 
 
XX - realizar controle de distanciamento de filas externas (de acesso ao local) por meio de demarcação 
em piso ou outro sistema eficaz, garantindo a distância mínima de 1,5 metro entre cada pessoa em todas 
as direções.  
 
Parágrafo único: Nos locais reservados à alimentação será possível a retirada da máscara apenas e 
exclusivamente no momento da refeição, sendo obrigatória a realização da higienização de mesas, 
cadeiras e demais objetos a cada ciclo de uso e a disponibilização de água e sabão ou álcool em gel 70% 
na entrada dos ambientes, bem como a higienização das mãos na entrada e saída do local. 
 
Art. 4º As medidas instituídas por este decreto consistem na vedação de: 
 
I – circulação sem o uso de máscara de proteção facial com cobertura total do nariz e boca, excetuadas as 
crianças menores de 3 (três) anos e pessoas com deficiências; 
 
II – aglomeração, considerada mais de 3 (três) pessoas reunidas, sem o distanciamento mínimo de 1,5 m 
(um metro e meio) entre cada pessoa e/ou sem uso de máscaras, incluindo festas particulares em chácaras, 
condomínios, reuniões e eventos com qualquer finalidade; 
 
III – festas ou eventos com qualquer finalidade;  
 
IV - utilização de equipamentos de uso coletivo, tais como, bancos, brinquedos de parques infantis, 
espaço kids, academias ao ar livre e outras estruturas em espaços públicos e privados; 
 
V - transportes turísticos ou com finalidade recreativa e de lazer, tais como “trenzinhos e ônibus 
adaptados para lazer”; 
 
VI – venda de produtos, distribuição de panfletos, entre outras abordagens que não respeitem o 
distanciamento mínimo entre pessoas, em áreas públicas ou privadas; 
 
VII – comércio, fornecimento, consumo e transporte de bebidas alcoólicas após as 21h00min e antes das 
05h00min; 
 
VIII – consumo de alimentos e bebidas nas dependências de estabelecimentos, exceto em restaurantes e 
similares; 
 
IX – utilização de bebedouros com ingestão de água diretamente da torneira; 
 
X – a visitação aos cemitérios públicos ou privados, em datas comemorativas e feriados; 
 

 

XI – desempenho de atividades administrativas internas de modo presencial em estabelecimentos 
comerciais e prestadores de serviços não essenciais, sendo exclusivamente por teletrabalho. 
 
Art. 5º Os velórios poderão ser realizados com duração máxima de até 2 horas, com, no máximo, 05 
pessoas por sala, rotatividade e sem permanência na área comum, devendo a urna funerária ser lacrada se 
o atestado de óbito constar suspeita de COVID-19. 
 
Art. 6º Todas as atividades exercidas no município estão sujeitas ao cumprimento das medidas regradas 
no presente decreto, observados os seguintes parâmetros de classificação: 
 
I – as atividades identificadas de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas 
(CNAE), regulamentada pela Comissão Nacional de Classificação (CONCLA), do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE); 
 
II – as medidas estabelecidas considerando a essencialidade e o risco de contaminação, devendo ser 
seguidas conforme dias e horários de funcionamento permitidos e os protocolos sanitários determinados, 
sendo definidos como:  
 
a) essencialidade: são considerados serviços essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das 
necessidades inadiáveis da população, assim entendidos os que na ausência colocam em perigo a 
sobrevivência, a saúde ou a segurança da população: 
 

  Essencial 
  Não Essencial 

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

 Alto risco 
 Médio risco 
 Baixo risco 

 
Art. 7º As regras de funcionamento são estabelecidas de acordo com a atividade, risco e essencialidade, 
bem como as medidas específicas, conforme definidas nos Anexos I e II do presente decreto. 
 
Art. 8º O descumprimento do disposto neste decreto e nos protocolos anexos, sem prejuízo da sanção 
penal, constitui infração sanitária, ficando o infrator sujeito às penalidades previstas na Lei Municipal nº 
13.509, de 15 de junho de 2020, Lei Estadual nº 10.083 de 23 de setembro de 1998, Lei Federal nº 6.437 
de 20 de agosto de 1977 e demais normas regulamentadoras pertinentes. 
 
Art. 9º Nas constatações de infração por desrespeito às regras do presente decreto deverá ser imposta, 
sem prejuízo de outras sanções, imediata interdição ou lacração do estabelecimento: 
 
I – por 24 horas; 
II – por 15 (quinze) dias; 
II – interdição ou lacração total de estabelecimento, a partir da terceira infração. 

 

 
Parágrafo único: Os clientes infratores que descumprirem a proibição de entrada no estabelecimento 
comercial com acompanhantes, bem como os condomínios, locadores e locatários de imóveis utilizados 
para festas ou eventos ficarão sujeitos às sanções pecuniárias de que trata o artigo 8º deste Decreto. 
 
Art. 10 Os estabelecimentos flagrados comercializando bebidas alcóolicas em desrespeito às regras 
estabelecidas no presente Decreto, bem como seus veículos que estiverem transportando para fins 
comerciais além do horário permitido, terão o produto apreendido, sem prejuízo da sanção pecuniária. 
 
Art. 11 As fiscalizações e autuações decorrentes da aplicação das normas do presente decreto serão 
realizadas pela Vigilância Sanitária, Fiscalização de Posturas e Guarda Municipal. 
 
Art. 12 O impedimento ou dificultação das ações de fiscalização das medidas deste Decreto sujeitarão o 
infrator a sanção pecuniária nos termos da Lei Municipal nº 13.509, de 15 de junho de 2020. 
 
Art. 13 Os Secretários Municipais, o Procurador Geral do Município e os dirigentes máximos de 
autarquias, deverão implementar, preferencialmente, nos respectivos âmbitos, a prestação de jornada 
laboral mediante teletrabalho, observadas as especificidades dos campos funcionais dos órgãos e 
entidades respectivos. 
 
§ 1º Entende-se por teletrabalho, as tarefas executadas pelo servidor, com desempenho das funções em 
seu domicílio, remotamente, cumprindo as ordens de sua chefia imediata com as condições 
individualmente possíveis e disponibilizadas. 
 
§ 2º Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, serão mantidas as atividades presenciais dos serviços 
essenciais prestados pela Saúde, Assistência Social, Defesa Civil, SEESMT, SEMAE, EMPRO, Serviços 
Gerais, Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Educação, Procuradoria e Guarda Municipal, nos 
casos definidos e autorizados pelos Secretários e Procurador Geral, respectivamente. 
 
Art. 14 O atendimento ao público deverá ser realizado exclusivamente através dos meios eletrônicos ou 
por telefone, ficando o serviço público e o atendimento presencial condicionado à regulamentação que 
deverá ser baixada por cada Secretaria. 
 
Art. 15 Fica determinado que a abertura e a troca de turnos em estabelecimentos comerciais ou 
prestadores de serviços sejam ajustadas de modo a evitar o deslocamento simultâneo de colaboradores 
nos meios de transporte público coletivo de passageiros, observando, no que couber, os seguintes 
horários:  
 
I - entre 5 horas e 7 horas, para o setor industrial; 
II - entre 7 horas e 9 horas, para o setor de serviços; 
III- entre 9 horas e 11 horas, para o setor de comércio.  
 
Parágrafo único: Fica suspensa a gratuidade do transporte público coletivo às pessoas maiores de 65 
(sessenta e cinco) anos nos horários de pico, compreendidos das 5:00 às 8:00 horas e das 16:30 às 19:30 
horas. 
 
Art. 16 As medidas de prevenção e controle do COVID-19 para a população em geral são as fixadas no 
Anexo V deste decreto. 
 

 

Art. 17 Todas as atividades exercidas no Município deverão adotar, além das medidas específicas, os 
protocolos sanitários anexos a este decreto. 
 
Art. 18 Este Decreto entra em vigor, em consonância com o plano São Paulo, a partir de 11 de maio de 
2021, revogado o Decreto nº 18.882, de 19 de abril de 2021.  
 
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 11 de maio 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 
 
 
JORGE LUIS DE SOUZA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE 
TURISMO 
 
 
LUÍS ROBERTO THIESI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO  
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e local de costume e, pela 
Imprensa Local. 
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Funcionamento 24hs com permissão de atendimento ao público. 

LOJAS DE CONVENIÊNCIA AUTOMATIZADAS (MINI-MERCADO DE AUTOSSERVIÇO)
COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL E EM 
REGIÃO METROPOLITANA
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL, 
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TÁXI/APP
TRANSPORTE ESCOLAR
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 
(apenas para atendimento das atividades essenciais)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL (apenas para atendimento das atividades 
essenciais)
TRANSPORTE AÉREO (ANAC)
OUTROS TIPOS DE ALOJAMENTO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
ATIVIDADES VETERINÁRIAS
SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS
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Atendimento ao público com consumo de alimentos  entre 06h00min e 
21h00min. 
A entrada de novos clientes deve ser limitada anteriormente para possibilitar 
que o atendimento seja finalizado até as 21h00min.
Após 21h00min permitido apenas entrega de produtos ou serviços em 
domicílio (delivery) e entrega dentro dos veículos (drive thru).
RESTAURANTES E SIMILARES
LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO
CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO 
DOMICILIAR

ANEXO I
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Funcionamento 24 horas apenas para hospedagem.
Consumo de alimentos no local entre 06h00min e 21h00min.
A entrada de novos clientes nas áreas de consumação de alimentos deve ser 
limitada anteriormente para possibilitar que o atendimento seja finalizado 
até as 21h00min.
Nos demais horários, serviço de alimentação permitido somente nos quartos.
Proibida a permanência de pessoas nas áreas comuns.

HOTÉIS E SIMILARES 
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E Permissão de atendimento ao público entre 6h00min e 21h00min.
A entrada de novos clientes deve ser limitada anteriormente para possibilitar 
que o atendimento seja finalizado até as 21h00min.
Após as 21h00min permitido apenas entrega de produtos ou serviços em 
domicílio (delivery) e entrega dentro dos veículos (drive thru).

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

COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO E VETERINÁRIO

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

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

COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS E SUPERMERCADOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA 
COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES E PESCADOS - AÇOUGUES E PEIXARIAS
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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 JORNAIS E REVISTAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA
COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)

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

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
TRANSPORTE FERROVIÁRIO E METROFERROVIÁRIO

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

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

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

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

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

61
62
63

8299-7/05
8299-7/06

69.12-5
71.2

81.1
81.2

84

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

72
77.1

49.3
49.4
52
53
58

47.84-9

4789-0/04

4789-0/05

59.11-1 

64
65

66

59.12-0

59.13-8
60

49.1

4929-9/01 (2)

4761-0/02 

47.72-5
47.73-3

4929-9/02 (2)

4729-6/99

47.4

78
80

47.74-1 

47.24-5

4729-6/02 (2)

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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Atividades permitidas com atendimento ao público entre 06h00min e 
21h00min.
A entrada de novos clientes deve ser limitada anteriormente para possibilitar 
que o atendimento seja finalizado até as 21h00min.
Atividades totalmente encerradas até as 21h00min (inclusive entrega ou 
retirada).
Atividades administrativas obrigatoriamente em regime de teletrabalho - 
home office.
COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO, EXCETO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E 
MOTOCICLETAS
COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS, ARTEFATOS DE TECIDOS E DE ARMARINHO
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS E ARTIGOS DE VIAGEM
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; LIVROS, JORNAIS E OUTRAS 
PUBLICAÇÕES
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS, EXCETO DE TECNOLOGIAS 
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO ATACADISTA NÃO-ESPECIALIZADO
LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)
 LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) DE AEROPORTOS, PORTOS E EM FRONTEIRAS TERRESTRES
COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
TABACARIA

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE MÓVEIS, COLCHOARIA E ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS

94.91-0

4729-6/01

47.53-9 

47.54-7

47.55-5
47.56-3

95

46.6

47.52-1

46.5

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

45.1

46.1

46.41-9
46.42-7
46.43-5

96.01-7
96.03-3 

9609-2/07
97

46.47-8 

46.49-4 

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

47.51-2 

46.9

99

47.23-7

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS 
ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
COMÉRCIO VAREJISTA DE JÓIAS E RELÓGIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS USADOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMAS E MUNIÇÕES
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
SHOPPING, GALERIAS E CONGÊNERES
ATIVIDADES DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA
ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS
ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL
CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE
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Atendimento presencial ao público, quando imprescindível, deve ser 
individual e agendado previamente entre 06h00min e 21h00min.
Funcionamento permitido para atividades internas (exceto atividades 
administrativas), de manutenção ou serviço em domicílio entre 06h00min e 
21h00min.
Atividades administrativas obrigatoriamente em regime de teletrabalho - 
home office.
ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL
ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, INTERMUNICIPAL, 
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

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

69.11-7
69.2

96.02-5/01

59.14-6

59.2
68

90
91

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

4929-9/03

4929-9/04 

4929-9/99

70
71.1
73

74.1

47.62-8

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

4789-0/09
4789-0/99

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

47.83-1 

47.63-6

4789-0/07
4789-0/08

47.85-7

47.57-1

4759-8/01

4759-8/99 

4761-0/01
4761-0/03 

ATIVIDADES FOTOGRÁFICAS E SIMILARES
ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
ALUGUEL DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR
GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS
AGÊNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES TURÍSTICOS E SERVIÇOS DE RESERVAS
ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS
SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECÇÃO
SALAS DE ACESSO À INTERNET
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL (atividades não essenciais)
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO E TECNOLÓGICO (exceto aqueles relacionados à saúde 
humana)
ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO
ENSINO DE ARTE E CULTURA
ENSINO DE IDIOMAS
ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAIS, EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS
ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS LIGADAS À CULTURA E À ARTE
ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS COM A BELEZA
AGÊNCIAS MATRIMONIAIS
 EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE SERVIÇOS PESSOAIS ACIONADAS POR MOEDA
SERVIÇOS DE TATUAGEM E COLOCAÇÃO DE PIERCING
HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS (PET) 
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
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Proibido atendimento presencial ao público.
Funcionamento permitido para atividades internas (exceto atividades 
administrativas) e entrega de produtos em domicílio entre 06h00min e 
21h00min.
Atividades administrativas obrigatoriamente em regime de teletrabalho - 
home office.
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 ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, EXCETO CULTURAIS E ESPORTIVOS

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

9609-2/99

9609-2/06
9609-2/08

96.02-5/02

94.3
94.92-8
94.93-6
94.99-5

9609-2/02
9609-2/04

85.93-7
85.99

94.1

94.2

8299-7/07

8299-7/99

85.4

85.5
85.92-9

84

74.2
74.9
77.2
77.3
77.4 

79

82.2

49.5 

5611-2/04

5611-2/05

5620-1/02

81.3
82.1

82.3

82.91-1
8299-7/03

LEILOEIROS INDEPENDENTES
ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER
ATIVIDADES DE SAUNA E BANHOS
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Atendimento presencial ao público no estabelecimento entre 06h00min e 
21h00min.
A entrada de novos clientes deve ser limitada anteriormente para possibilitar 
que o atendimento seja finalizado até as 21h00min.
Atividades totalmente encerradas até as 21h00min.
Nos demais horários, serviço em domicílio, com limite máximo de 2 (dois) 
participantes, além do profissional responsável.
ENSINO DE ESPORTES
ATIVIDADES ESPORTIVAS
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Aulas e atividades presenciais com presença de até 35% dos alunos 
matriculados. 
Recomendada a suspensão das aulas coletivas e manutenção de atendimento 
individual para acolhimento e aulas de reforço.
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 
ENSINO MÉDIO
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Aulas e atividades presenciais permitidas.

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

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

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

85.3

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

85.3

85.4

93.1

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

85.1
85.2

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

85.91-1

9609-2/05

8299-7/04 
93.2

ANEXO II 

 

Capacidade máxima de ocupação do estabelecimento ou espaço de acesso ao público: 30% 

Cumprimento obrigatório dos protocolos sanitários de biossegurança. 

HORARIOS DEFINIDOS PARA O ATENDIMENTO PRESENCIAL  

 

ATIVIDADES COMERCIAIS 

COMERCIO EM GERAL 

Segunda-feira à sábado: 9h às 18h 

SHOPPINGS CENTERS 

Segunda-feira a sábado: 11h às 21h 

Domingos e Feriados: 14h às 20h 

PRAÇA SHOPPING, GALERIAS E CONGENERES 

Segunda-feira a sábado: 9h às 19h 

MERCADO MUNICIPAL 

Segunda-feira a sexta-feira: 7h às 18h 

Sábados: 7h às 13h 

Domingos: 7h às 12h 

SHOPPING HB 

Segunda-feira a sexta-feira: 6h às 16h 

HIPERMERCADOS, SUPERMERCADOS E CONGÊNERES 

Segunda a domingo: entre 6h e 21h  

(Encerramento das atividades as 21 h impreterivelmente) 

(Após 21h permitido o serviço de delivey e retirada) 

ATIVIDADES RELIGIOSAS  

Atividades presenciais individuais e coletivas 

SERVIÇOS EM GERAL 

* Entre 6h e 21h 

 (* respeitado o alvará de funcionamento e horário do estabelecimento albergado) 

RESTAURANTES, LANCHONETES, SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO E CONGENERES 

(Após as 21h permitido o serviço de delivery e retirada) 

SALÕES DE BELEZA, CABELELEIREIROS E CONGENERES, ATIVIDADES ARTISTICAS E CRIATIVAS, 
CINEMAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMONIO CULTURAL E AMBIENTAL 

ACADEMIAS, ENSINO DE ESPORTES E ATIVIDADES ESPORTIVAS 

FEIRAS LIVRES 

 

ANEXO III 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO DENTRO DOS VEÍCULOS – DRIVE THRU  

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Saída de pessoas de dentro dos veículos 

2.2. Acesso de pessoas a pé. 

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

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

 

3. GARANTIA DE DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

5. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

5.1. Uso obrigatório de máscara de proteção respiratória com cobertura total do nariz e boca para os 
funcionários, com troca a ser realizada a cada 3 horas ou sempre que esta se apresentar úmida ou com 
sujidades;  
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5.1.1. Utilização de protetor facial de polímero (viseira ou face shield) como medida adicional durante 
atendimento que impeça o distanciamento mínimo de 1,5 metros e não houver outra barreira física. 

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

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

 

6. GARANTIA DE HIGIENE PESSOAL 

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

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

 

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

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

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

 

 

ANEXO IV 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

SERVIÇOS DE ENTREGA - DELIVERY 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

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

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

1.5. Evitar abrir desnecessariamente os compartimentos de entregas; 

1.6. Não romper os lacres de segurança dos produtos; 

 

2. PROIBIÇÕES  

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

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

 

3. GARANTIA DE DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

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

 

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

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

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

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

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

 

5. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

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

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

 

6. GARANTIA DE HIGIENE PESSOAL 

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

 

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

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

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

7.3. Higienização diária de veículos e caixas de transporte. 

ANEXO V 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

MEDIDAS PARA POPULAÇÃO EM GERAL 

 

1. RECOMENDAÇÕES 

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

1.1.1. Para prestação de serviços autônomos;  

1.1.2. Para atendimento em serviços de saúde; 

1.1.3. Para exercer atividade de trabalho presencial; 

1.1.4. Para aquisição de produtos essenciais. 

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

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

 

2. PROIBIÇÕES 

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

2.2. Levar acompanhantes em estabelecimentos comerciais. 

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

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

2.4. Circulação sem uso correto de máscara. 

 

3. ORIENTAÇÕES  

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

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

3.3. Procurar higienizar embalagens e objetos manuseados; 

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

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

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

3.4.3. Secar naturalmente; 

ANEXO VI 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

COMÉRCIO EM GERAL  

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

 

2. PROIBIÇÕES  

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

2.2. Exposição de produtos no ambiente externo do estabelecimento. 

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

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

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

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

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

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

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

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

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

3.5. Priorização de sistema de entrega (Delivery). 

 

4. GARANTIA DE DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

 

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

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

 

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

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

 

ANEXO VII 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

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

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

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

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Aglomerações nas entradas. 

2.2. Qualquer acompanhante no interior do estabelecimento. 

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

2.4. Disponibilização de alimento para degustação.  

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

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

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

ANEXO VIII 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

SHOPPINGS, GALERIAS E CONGÊNERES 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

 

2. PROIBIÇÕES  

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

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

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

2.4. Consumo de alimentos nos ambientes de circulação, em pé ou fora das áreas destinadas à 
alimentação. 

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

2.6. 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 IX 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

RESTAURANTES, LANCHONETES E OUTROS LOCAIS COM CONSUMAÇÃO DE 
ALIMENTOS 

 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Presença de clientes nos locais de consumação após as 21h00min. 

2.2. Funcionamento de bares (estabelecimento com atividade exclusiva de bar).  

2.3. Atividades de entretenimento (música ao vivo e playgrounds). 

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

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

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

2.7. Disponibilização de alimentos para degustação.  

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

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

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

2.11. Filas ou aglomerações nas entradas. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Acesso limitado a 30% da ocupação máxima do estabelecimento, considerada, além da capacidade 
de público definida no alvará do corpo de bombeiros, a ocupação original das áreas externas (50% de 
calçadas), nos limites do estabelecimento. 

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

3.2.1. Será permitida a ocupação por até 6 pessoas em mesas duplas ou mesas apropriadas para 6 pessoas. 

3.3. Priorização de sistema de entrega (Delivery). 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

5.4. Guardanapos de papel embalados ou protegidos em dispensers. 

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

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

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

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

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

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

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

 

7. HIGIENE PESSOAL 

7.1. Funcionários devem manter unhas curtas e sem esmaltes. 

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

 

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

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

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

8.2.1. Devem ser secos naturalmente antes de embalados individualmente. 

 

9. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

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

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

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

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

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

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

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



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
12 de maio de 2021

ANEXO X 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO E OUTRAS PRÁTICAS ESPORTIVAS 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Liberação do acesso ao local mediante agendamento prévio.  

1.2. Organização dos treinamentos e atividades com horários marcados. 

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

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

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

 

2. PROIBIÇÕES 

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

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

2.3. Aulas, atividades e práticas em grupo. 

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

2.5. Acompanhantes assistindo aos treinos.  

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

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

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

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1.  Acesso limitado apenas aos atletas em treino. 

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

3.2.1. Respeitado concomitantemente o distanciamento mínimo permitido. 

 

4. DISTACIAMENTO ENTRE AS PESSOAS: 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

6. MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA: 

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

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

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

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

 

7. PREVENÇÃO DE TRASMISSÃO DIRETA 

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

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

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

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

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

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

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

 

8. HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

9.6. Garantir toalhas para manutenção da higiene dos equipamentos. 

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

 

10. ATIVIDADES EM PISCINA: 

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

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

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

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

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

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

 

11. GARANTIR VENTILAÇÃO DO AMBIENTE: 

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

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

 

ANEXO XI 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

CABELEIREIROS, MANICURE, PEDICURE E BARBEARIAS 

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

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

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

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

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

 

2. PROIBIÇÕES 

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

2.2. Circulação de clientes nos diversos ambientes do estabelecimento. 

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

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

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

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

2.7. Filas ou aglomerações nas entradas. 

2.8. Atendimentos de pessoas sintomáticas respiratórias. 

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

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

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

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

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

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

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

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

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

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

 

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

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

5.2. Oferecimento a clientes de objetos embalados individualmente. 

5.3. Fracionamento de produtos para cada atendimento. 

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

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

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

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

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

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

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

 

7. HIGIENE PESSOAL 

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

7.2. Utilização pelos funcionários de toucas descartáveis. 

7.3. Manutenção de unhas aparadas dos funcionários. 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

9. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

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

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

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

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

 

ANEXO XII 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

CONDOMÍNIOS E ATIVIDADES ASSOCIATIVAS SIMILARES 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

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

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

 

2. PROIBIÇÕES  

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

2.2. Reuniões ou assembleias presenciais 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

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

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

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

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

 

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

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

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

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

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

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

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

 

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

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

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

 

ANEXO XIII 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

 

2. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

2.1. Atendimento aos clientes realizado com controle de acesso.  

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

 

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

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

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

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

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

ANEXO XIV 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ATIVIDADES CULTURAIS 

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

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

1.2. Priorização da atividade nos sistema Drive-in. 

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

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

 

2. PROIBIÇÕES  

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

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

2.3. Intervalos durante apresentações. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Realização de reserva de assentos. 

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

3.3. Utilização do maior número possível de entradas. 

3.4. Demarcação do trajeto nos locais de visitações. 

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

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

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

4.3. Distanciamento mínimo de 1,5 metro do local da apresentação e local de permanência do público. 
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4.4. Disponibilização e manutenção de assentos alternados na mesma fileira e entre fileiras, de modo a 
garantir o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas ou grupo familiar. 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

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

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

 

7. HIGIENE PESSOAL 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

9. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

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

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

 

ANEXO XV 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ATIVIDADES DE ENSINO 

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

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Priorização do atendimento ao público por canais digitais. 

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

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

1.4. Realização de ações permanentes de sensibilização dos estudantes.  

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

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

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

 

2. PROIBIÇÕES  

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

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

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

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

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

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

2.1.7. Brinquedos trazidos de casa pelas crianças. 

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

 

3. MONITORAMENTO DE SINTOMAS 

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

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

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

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

 

4. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

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

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

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

4.4. Escalonamento de horários de entrada e saída  

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

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

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

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

 

5. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

7. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

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

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

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

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

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

 

8. HIGIENE PESSOAL 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

10. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

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

10.2. Priorização de atividades ao ar livre. 

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

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

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

 

11. DIRETRIZES PARA BIBLIOTECAS 

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

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

11.3. Recebimento de livros sempre com luvas 

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

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

 

12. DIRETRIZES PARA TRANSPORTE 

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

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

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

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

 

13. DIRETRIZES PARA LOCAIS DE ALIMENTAÇÃO  

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

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

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

13.4. Priorização de refeições em embalagens individualizadas. 

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

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

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

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

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

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

 

14. DIRETRIZES PARA BANHEIROS E VESTIÁRIOS 

14.1. Controle de acesso aos vestiários e banheiros. 

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

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

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

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

ANEXO XVI 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ESCRITÓRIOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

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

 

1. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

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

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

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

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

 

2. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

 

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

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

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

 

4. HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS 

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

 

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

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

 

6. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

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

6.2. Manutenção de sistemas mecânicos de ventilação e de climatização limpos, implantando Plano de 
Manutenção, Operação e Controle, registrando os procedimentos realizados, conforme protocolo sanitário 
geral. 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: WANDERLEA ESTEVES DE FREITAS
EMPENHOS 6736/21 E 6737/21
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar os 
itens e realizar os serviços, no prazo de 03 dias úteis, impre-
terivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade dos 
empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo esta-
belecido implicará na aplicação das penalidades administrati-
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS 
LTDA ME - CNPJ: 22.223.426/0001-47
EMPENHO: 926/2021
CONTRATADA: R D VELANI ELÉTRICA - CNPJ: 
21.329.429/0001-05
EMPENHO: 1467/2021
CONTRATADA: SILVIO RODRIGUES DA SILVA 
25301434802 - CNPJ: 37.849.956/0001-72
EMPENHO: 2360/2021
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 05 (cinco) dias, 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. - SMEL.
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 55/21
Contratada: EMPRO Tecnologia e Informação. 
Objeto Prestação de serviços especializados em informática 
e correlatos. Fundamento: ART. 24, incisos VIII e XVI DA LF 
8666/93. SMDENT. Jorge L. de Souza.
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Concorrência 13-19 – Contrato COC/0024/19
Contratada: Coplan Construtora Planalto Ltda
Nos termos da cláus.5ª, item 5.3, fi ca reajustado o saldo 
contratual apurado pela Se. Obras em aproximadamente 
2,4383%, correspondente ao índice do IPCA-IBGE, apurado 



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
12 de maio de 2021

no período de Set/19 a Ago/20, do contrato supramenciona-
do. SMO – Israel Cestari Jr.
EXTRATO
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 68/ ATA N.º 0357/2020
CONTRATADA: IGARATA COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - ME
Considerando os fatos narrados no Procedimento Adminis-
trativo indicando o descumprimento contratual, por parte da 
contratada, sem justo motivo; Considerando que foi garanti-
do a contratada o direito ao contraditório e a ampla defesa, 
conforme registros constantes do processo e a empresa 
quedou-se inerte. Considerando os princípios da legalidade 
e da moralidade administrativa; DECIDO, 1- Rescindir de 
forma unilateral, com fulcro nos arts. 78, I e 79, I ambos da 
Lei Federal 8666/93, a ATA n.º 0357/2020, fi rmado com a 
empresa Igarata Comércio de Produtos Eletro Eletrônicos 
LTDA ME; 2 -Aplicar a empresa Igarata Comércio de Produ-
tos Eletro Eletrônicos LTDA ME, a penalidade de multa no 
valor de R$ 5.342,91 (cinco mil, trezentos e quarenta e dois 
reais e noventa e um centavos), equivalente a 30%, do valor 
da obrigação não cumprida (no total de R$ 17.809,70) nos 
termos do item 6.2 e inciso “V” da Clausula Sexta da ATA n.º 
0357/2020; 3- Determinar que o valor da multa aplicada seja 
descontado, caso existam, de valores devidos por esta Ad-
ministração à empresa Igarata Comércio de Produtos Eletro 
Eletrônicos LTDA ME, conforme estabelecido o item 6.9 da 
Clausula Sexta da ATA n.º 0357/2020 e determina o § 3º do 
art. 86 da Lei Federal n.º 8666/93; 4- Suspender o direito da 
empresa Igarata Comércio de Produtos Eletro Eletrônicos 
LTDA ME, em licitar e contratar com esta Administração, 
pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do Art. 7º da Lei Fe-
deral n.º 10.520/2002. Publique-se. Às formalidades legais, 
ADILSON VEDRONI - Secretário M. Administração.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2021
ATA Nº 0405/21
CONTRATADA: NEWCARE COMERCIO DE MATERIAS 
CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares - Valores 
Unitários - Item 08 - R$0,227;- Item 10 - R$8,540;- Item 12 
R$1,010;- Item 13 - R$0,900 – SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2021
ATA Nº 0406/21
CONTRATADA: TRIOMED COMERCIO, REPRESENTA-
ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDI-
COS HOSPITALARES EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares - Valores 
Unitários - Item 06 - R$14,000;- Item 11 - R$1,730;- Item 15 - 
R$20,000;- Item 16 - R$20,000; - Item 23 - R$85,400 – SMS 
- Prazo de vigência: 12 meses.   

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2021
ATA Nº 0407/21
CONTRATADA: FZ DE CASTRO ME
OBJETO: Fornecimento de cadeados e fechaduras - Valores 
Unitários - Item 03 - R$50,00;- Item 04 - R$72,00;- Item 08 - 
R$58,00 – SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo- Prazo de 
vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2021
ATA Nº 0408/21
CONTRATADA: RIO PRETO PRIME NEGOCIOS & SERVI-
ÇOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de cadeados e fechaduras - Valor 
Unitário - Item 01 - R$9,10 – SME – Fabiana Zanquetta de 
Azevedo
 - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2021
ATA Nº 0409/21
CONTRATADA: INDUSTRIA DE MOVEIS VV LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de cadeados e fechaduras - Valores 
Unitários – Item 05 - R$94,50;- Item 06 - R$44,00;- Item 07 - 
R$34,40 – SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo - Prazo de 
vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2021
ATA Nº 0410/21
CONTRATADA: T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSU-
MOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
OBJETO: Fornecimento de toner - Valores Unitários – Item 
01 - R$50,00;- Item 03 - R$127,00 – SME – Fabiana Zan-
quetta de Azevedo - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2021
ATA Nº 0411/21
CONTRATADA: RIO PRETO PRIME NEGÓCIOS & SERVI-
ÇOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de toner - Valores Unitários – Item 
06 - R$28,00;- Item 07 - R$28,00 – SME – Fabiana Zanquet-
ta de Azevedo - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2021
ATA Nº 0412/21
CONTRATADA: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de toner - Valor Unitário – Item 05 - 
R$125,00 – SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo - Prazo 
de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2021
ATA Nº 0413/21
CONTRATADA: NM TECH COMERCIO E SERVIÇOS DE 
SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI
OBJETO: Fornecimento de toner - Valor Unitário – Item 02 - 
R$98,00 – SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo - Prazo de 
vigência: 12 meses.   

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
150/2021 – PROCESSO Nº 11.280/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição de aventais 
em atendimento a assistência das unidades de saúde no 
combate ao COVID-19. Secretaria Municipal de Saúde. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em epí-
grafe para o dia 13/05/2021 às 15:30hs para continuidade 
dos trabalhos. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro – Pregoeira
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 137/2021 – Processo 
11228/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamen-
tos em atendimento a ações judiciais. Secretaria Municipal 
de Saúde. Sessão pública realizada on line com início dia 
28/04/2021, sendo adjudicados os itens à empresa decla-
rada vencedora DIMEVA DISTRIBUIDORA (itens 1, 13, 16, 
23). Os itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 e 27 foram desertos. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras” Lucia Helena Antonio 
- Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 119/2021 – Processo 
11041/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de 
expediente a serem utilizados pelas diversas Secretarias 
e Órgãos da Administração Direta do Município. Secretaria 
Municipal de Administração. Sessão pública realizada on 
line com início dia 12/04/2021, sendo adjudicados os itens 
às empresas declaradas vencedoras ALX COMERCIO DE 
PAPELARIA EIRELI ME (itens 1, 16, 18, 23, 24, 30, 31, 35, 
36, 38), BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME (itens 
5, 7, 13, 14, 15, 19, 20, 25, 26, 29, 32, 33, 34, 37, 41, 43, 
44, 45, 52), C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA (item 42), 
LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (item 10), PZ CAS-
TELLO (itens 2, 3, 17, 21, 28, 49, 50, 54, 55) e WAGNER 
SANTANA BRANCO ME (itens 8, 9, 40, 48). Os itens 4, 6, 
11, 12, 22, 27, 39, 46, 47, 51 e 53 foram fracassados. Não 
houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras” Lucia Helena 
Antonio - 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 98/2021 – Processo 
1922/2021
Objeto: Aquisição de ambulância para a central de remoção 
municipal. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on line com início dia 01/04/2021, sendo adjudi-
cado o pregão à empresa declarada vencedora: SMART 
SP COMERCIO DE PNEUMATICOS & REPRESENTACAO 
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 vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 121/2021 – Processo 
11.086/2021
Objeto: registro de preços para aquisição de caixas plásticas 
e paletes. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on line com início dia 20/04/2021, sendo adjudica-
dos os itens às empresas declaradas vencedoras: ANDRE 
BATISTA COMERCIO E SERVIÇOS ME (item 4), BEATRIZ 
FLAVIANA DIAS LUCIANELI NUNES (itens 1, 2, 3) e CA-
PERPASS INDUSTRIA COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTI-
COS LTDA. (item 5). 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 vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n° 196/2021, processo 11.640/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de agua mineral para os pacientes 
com COVID-19. Secretaria Municipal de Saúde. O rece-
bimento das propostas dar-se-á até o dia 19/05/2021, 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.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 
186/2021, processo 11.614/2021, objetivando o registro de 
preços para aquisição de celular (smartphone). Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-
-á até o dia 25/05/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 
08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, encon-
tram-se à disposição dos interessados, no Portal de Com-
pras.
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 140/2021 – Processo 
11.231/2021
Objeto: registro de preços para aquisição de impressora 
térmica de pulseiras de identifi cação para urgência e emer-
gência DUE. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on line com início dia 07/05/2021. Em razão do 
valor fi nal alcançado fi car acima da estimativa do edital, o 
Pregão Eletrônico n.º 140/2021 foi declarado fracassado. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras” Eloisa 
Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
120/2021 – PROCESSO Nº 11.122/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros ali-
mentícios (legumes, frutas, verduras) que serão usados no 
consumo e preparo da alimentação do Corpo de Bombeiros. 
Gabinete do Prefeito. Fica designada a data da sessão de 
retomada do pregão em epígrafe para o dia 13/05/2021 às 
16:00hs para continuidade dos trabalhos. Lucia Helena Anto-
nio – Pregoeira
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 

HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 59/2021 – Processo 
1614/2021
Objeto: registro de preços para aquisição de mobiliário hos-
pitalar. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública reali-
zada on line com início dia 11/03/2021, sendo adjudicados os 
itens às empresas declaradas vencedoras: ALFRS INDUS-
TRIA DE MOVEIS LTDA (item 2 , 4 , 6 , 10),  BLUE DENT 
COMERCIO DE EQUIPQMENTOS MEDICOS ODONTOL 
(item 9),  FISIOMÉDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 
EIRELI (itens 8 , 11) e RC MOVEIS LTDA (itens 3 , 5). Itens 
07 e 11: Fracassados. 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 Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n° 194/2021, processo 11.630/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de produtos alimentícios para a 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 26/05/2021, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 96/2021 – Processo 
11.087/2021
Objeto: Registro de preços para contratação de empre-
sa para chamadas técnicas de serviços emergenciais em 
fogões industriais, fornos, refrigeradores, freezer, lavadoras 
de roupas e centrais de água gelada em atendimento as 
unidades escolares e demais locais da Secretaria Municipal 
de Educação. Sessão pública realizada on line com início dia 
27/04/2021, sendo adjudicado o pregão à empresa decla-
rada vencedora: PARISE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA EIRELI. 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. Fabiana Zanqueta de Azevedo 
- Secretária Municipal de Educação.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 
195/2021, processo 11.633/2021, objetivando o registro de 
preços para aquisição de pão com manteiga para os pacien-
tes internados em unidades respiratórias e de observação da 
COVID-19. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 19/05/2021, às 14:00h. e 
abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.

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 879 DE 10 DE MAIO DE 2021

DESIGNA, os(as) servidores(as) NEIVA MIURA WAGNER, 
EDUARDO NASCIMENTO VESSANI E LUIZ GUSTAVO 
DONÁ para sob a Presidência do(a) Primeiro(a), constitu-
írem COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, para apuração dos 
fatos relatados no Interno nº 0015/2021 do Departamento de 
Almoxarifado Geral da Secretaria Municipal de Administra-
ção. 
PORTARIA N.º 975 DE 10 DE MAIO DE 2021
INSTAURA, PROCESSO ADMINISTRATIVO para apuração 
dos fatos relatados na Representação contida no Protoco-
lado sob o nº 2021000110250 da Empresa Concessionária 
Social de Luto Metropolitana Rio Preto Ltda. ME., em razão 
de denúncia de irregularidade na prestação de serviço quan-
to ao Plantão Funerário Rotativo. 
PORTARIA N.º 35.255 DE 11 DE MAIO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, CINTIA THAIS SOARES 
para substituir o(a) servidor(a) LUCIANA FIOROTTO DE 
OLIVEIRA LAZARIM – ocupante da função de confi ança 
gratifi cada – CHEFE DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS – FG.101.1, nos termos do 
artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar 
seu período de férias, de 03/05/2021 a 12/05/2021.
PORTARIA N.º 883, de 07 de agosto de 2019
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): TATIANA RIBEIRO DA COSTA
Resultado: aplicação do inciso II, do artigo 215, da Lei 
Complementar nº 05/90, por infração aos incisos I, III e X do 
artigo 204 da mesma lei. 
Advogado: Leonardo Pavanatto Sanches – OAB.SP. nº 
347.014
PORTARIA N.º 35.256 DE 11 DE MAIO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, LUZIA APARECIDA ALVES 
CANTOS CINTRA para substituir o(a) servidor(a) JANAINA 
DARLI DUARTE SIMAO - ocupante do cargo em comissão – 
CHEFE DE DIVISÃO – CD. 101.1, nos termos do artigo 68, 
da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período 
de férias, de 03/05/2021 a 12/05/2021.
PORTARIA N.º 35.257 DE 11 DE MAIO DE 2021
Art. 1º. Fica declarada a VACÂNCIA do cargo de Agente Ad-
ministrativo, criado pela Lei Complementar n.º 309, de 01 de 
abril de 2010, de natureza estatutária, nível médio, ocupado 
pela servidora LARISSA TEIXEIRA LOPES, nomeada pela 
Portaria 17.442 de 22 de outubro de 2010, por motivo de 
posse em outro Cargo Público Inacumulável, nos termos dos 
artigos 72, inciso VII, da Lei Complementar nº 05/1990. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir de 10 de junho 
de 2021. 
PORTARIA N.º 969, de 21 de janeiro de 2021
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): FERNANDO JOSÉ FERNANDES 
Resultado: aplicação do inciso I, do artigo 233, da Lei Com-
plementar nº 05/90 e o consequente arquivamento.
ADILSON VEDRONI
   Secretário Municipal de Administração



B-7Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
12 de maio de 2021

DECRETO Nº 18.908
DE 11 DE MAIO DE 2021.

Nomeia membros para a Comissão de Avaliação e Seleção 
do Edital de Chamada Pública 03/2021, visando à contrata-
ção da Comissão Selecionadora do Prêmio Nelson Seixas 
2021.
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;
D E C R E T A:
Art.1º Ficam nomeados para compor a Comissão de Ava-
liação e Seleção do Edital de Chamada Pública 03/2021, 
composta por servidores do Poder Público que integram 
o Conselho Municipal de Políticas Culturais, os membros 
abaixo:
I  – Ana Polotto - Secretaria de Assistência Social;
II – Fábio Domingues do Amaral – Secretaria de Cultura;
III – Jorge Luis Vermelho Moro – Secretaria de Cultura;
IV – Josy Mariano de Sá Silva – Secretaria de Comunicação;
V – Rafael Nogueira Santos – Secretaria do Trabalho e 
Emprego.
 Art. 2º A Comissão de Avaliação e Seleção do Edital 
03/2021 desenvolverá o trabalho com atenção ao determina-
do no referido Edital e será soberana em suas decisões.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 11 de maio de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos, e em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e local de costume e pela Im-
prensa local.

DECRETO Nº 18.907
DE 11 DE MAIO DE 2021.

Altera o Decreto nº 17.901/17, que nomeia membros para 
compor o Conselho do Parque Tecnológico de São José do 
Rio Preto – CONPARTEC.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica do 
Município;
D E C R E T A :
Art. 1º A alínea “b” do inciso II do art. 1º do Decreto nº 
17.901, de 05 de dezembro de 2017, que nomeia membros 
para compor o Conselho do Parque Tecnológico de São 
José do Rio Preto – CONPARTEC, passa a vigorar alterada 
com a seguinte redação:
“Art. 1º - ...

...

II – Representantes do Segmento Educacional de São José 
do Rio Preto:

...

b) Representante da FAMERP – Faculdade de Medici-
na de São José do Rio Preto:
PROF. DR. FRANCISCO DE ASSIS CURY – Titular
PROF. DR. LUIZ CARLOS DE MATTOS - Suplente” (NR)
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 11 de maio  de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registro no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 36/2021, 
Processo SICOM 3142/2021 objetivando a Aquisição de 
cubetas para serem utilizados nos colorímetros e espectro-
fotômetros da marca HACH localizados no laboratório da 
ETA / Palácio das Águas.
Prazo de Entrega: 60 dias. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 24.05.2021, às 08h30 e abertura a partir 
das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 05.05.2021 – Jaqueline Freitas Reis – Ge-
rente de Operação e Manutenção-Água.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS nº 01/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 
25/2020 – PROC. nº 39/2020 – Detentora da Ata: UNIPER - 
HIDROGEOLOGIA E PERFURACOES EIRELI.
Objeto: Readequação quantitativa com acréscimo de valor 
referente ao Registro de preços para contratação de servi-
ços de retirada e instalação de bombeadores tipo submerso 
em poços exploratórios do Aquífero Guarani.
Data da assinatura: 11.05.2021 Valor do Acréscimo: R$ 
4.000,00 Valor total: R$ 148.000,00.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
29/2021 – PROCESSO SICOM 3121/2021
Objeto: Aquisição de 800.000 (oitocentos mil) de quilos de 
Hipoclorito de Sódio, para utilização no tratamento da água, 
dos sistemas de abastecimento público sob responsabilida-
de do SeMAE, do município de São José do Rio Preto – SP 
e Distritos.
Sessão pública realizada on line no dia 06.05.2021, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora SABARA QUIMICOS E 
INGREDIENTES S.A. A íntegra da sessão está disponível 

no “Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
29/2021 – PROCESSO SICOM 3121/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 10.05.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
Extrato de Portaria nº 44 de 11/05/2021 – RESOLVE: Desig-
nar o servidor RAFAEL NAVA MICELI, matrícula 487, para 
responder pela Coordenadoria de Manutenção Eletrome-
cânica - Esgoto do SeMAE, a partir de 10 de maio de 2021, 
enquanto durar a ausência da titular. Esta portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, surtindo efeito a partir de 10 
de maio de 2021.
S. J. Rio Preto 11.05.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 N O T I F I C A Ç Ã O

 São José do Rio Preto, 11 de maio de 2021.
 Tendo em vista o recebimento da comunicação de 
que a Empresa Concessionária Social de Luto Metropolita-
na Rio Preto Ltda. ME apresentou perante o 1º Distrito de 
Polícia Civil desta, requerimento solicitando a instauração de 
Inquérito Policial visando esclarecer eventual descumprimen-
to à Portaria Conjunta nº 01/2020 de 28 de agosto de 2020, 
documentos anexos, informamos a Vossa Senhoria que, a 
fi m de devida apuração e conforme cláusula 14.2 do Contra-
to de Concessão Funerária da Concorrência nº 27/2019 foi 
instaurado Processo Administrativo,  conforme Portaria nº 
975, de 10 de maio de 2021, cópia anexa.  
 Assim, por meio desta, fi ca a Empresa Concessioná-
ria notifi cada, para, em querendo, apresentar o contraditório 
e realizar atos pertinentes à ampla defesa, no prazo de 15 
dias úteis, referente à representação que segue anexa. 
                 ADILSON  VEDRONI
 Secretário Municipal de Administração 
A PREVER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA.  
Rua: General Glicério n.º 3524 – Centro
Telefone: (17) 3233-5499
CEP: 15015-400
São José do Rio Preto – S.P. 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
INSPETORIA FISCAL TRIBUTÁRIA – IFT / DAFT 

 
EDITAL N° 22/2021  
11 DE MAIO 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 

MIDORI RIO 
PRETO REPRES 
IMPLEMENTOS 

132767
0 

07.320.935/0001-
02 

01/2017 
02/2017 
03/2017 

ISSQN 

 

 

 
São José do Rio Preto (SP), 11 de maio de 2021. 

Giovanna Rossi Perssinotte Abate 
Auditor Fiscal Tributário Municipal  

Laryssa Chaves Lima 
Auditor Fiscal Tributário Municipal  

 

RODOV LTDA ME 04/2017 
05/2017 

VILELA & VILELA 
S/S LTDA 

117530
0 

 
04.525.182/0001-

75 
 

01/2017 
02/2017 
03/2017 

ISSQN 

LISIA MARIA 
CORTEZI DE 
OLIVEIRA ME 

311240
0 

14.106.880/0001-
90 

02/2017 
03/2017 
04/2017 

ISSQN 

CESAR 
MENDONCA DOS 
SANTOS ME 

140234
0 

02.788.970/0001-
29 05/2017 ISSQN 

REPRESENTACO
ES COMERCIAIS 
SERDAL LTDA 

170220 46.879.508/0001-
02 

01/2017 
02/2017 
03/2017 

ISSQN 

RIOVAC 
TECNOLOGIA 
LTDA ME 

875610 65.437.121/0001-
40 

01/2017 
02/2017 
03/2017 

ISSQN 

GESTOS 
CONSULTORIA 
S/C LTDA 

113630
0 

03.934.038/0001-
20 01/2017 ISSQN 

RAMOS & 
PLATES 
PROPAGANDA E 
PUBLICIDADE 
LTDA EPP 

311665
0 

14.124.182/0001-
17 

01/2017 
03/2017 
04/2017 

ISSQN 

São José do Rio Preto, 11 de maio de 2021.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Seguran-

ça
Departamento de Fiscalização

EDITAL SMTTS Nº. 07/2021

A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da 
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, 
comunica SAMIR APARECIDO DA SILVA 25375043807, 
CNPJ nº. 26.798.320/0001-32 que não foi localizado em seu 
endereço à Rua Gabriel Rodrigues, 210 – Pq. Da Cidadania, 
que fi cou decidido por esta Secretaria pela aplicação de 
penalidade pecuniária no valor de R$ 964,41 (novecentos e 
sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos), sendo 
lavrado o Auto de Infração e Imposição de Multa nº. 000200-
1, tendo em vista a infração ao Art. 8º, c, da Lei Municipal 
nº. 8822/2002, conforme Auto de Constatação/Notifi cação 
nº. 20590. Referido valor deverá ser recolhido aos cofres 
públicos, nos termos da legislação vigente.
Atenciosamente,
VANIA MARIA VICENTIM GONÇALVES
Agente Fiscal de Posturas

Editais de
NOTIFICAÇÃO

Editais de
CONVOCAÇÃO

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

O AUSTAclínicas Assistência Médica e Hospitalar Ltda. 
(CNPJ nº 59.847.780/0001-52), notifi ca as Empresas abai-
xo relacionadas, para regularizarem seus débitos, no prazo 
de 10 dias, a contar desta data, no setor de atendimento 
ao cliente, localizado na avenida Murchid Homsi, 1275, Vila 
Diniz:
CNPJ: 06.537.711/0001; contrato nº 911178, produto 
ANS: 417910992. Nº de inscrição da cliente na operadora: 
153269 Valor devido: R$ 109.263,42, referente às compe-
tências de 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 1162. CNPJ: 25.034.426/0001; contrato nº 911232, 
produto ANS: 457636085. Nº de inscrição da cliente na 
operadora: 318191 Valor devido: R$ 2.686,64, referente 
às competências de 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 
12/2020, 01/2021, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 1119. CNPJ: 21.543.755/0001; 
contrato nº 911424, produto ANS: 457636085. Nº de ins-
crição da cliente na operadora: 328948 Valor devido: R$ 
3.975,53, referente às competências de 06/2020, 07/2020, 
08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 01/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 1777. CNPJ: 19.942.258/0001; contrato nº 911535, 
produto ANS: 477988176. Nº de inscrição da cliente na 
operadora: 335837 Valor devido: R$ 8.173,45, referente 
às competências de 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 
09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 01/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 2092. 
CNPJ: 27.504.296/0001; contrato nº 911870, produto ANS: 
471628141. Nº de inscrição da cliente na operadora: 354613 
Valor devido: R$ 10.712,99, referente às competências de 
07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 
01/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 1448. CNPJ: 22.666.351/0001; contrato nº 
912126, produto ANS: 417910992. Nº de inscrição da cliente 
na operadora: 367379 Valor devido: R$ 24.363,68, referente 
às competências de 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, in-
cluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
868. CNPJ: 23.863.383/0001; contrato nº 912149, produto 
ANS: 472219141. Nº de inscrição da cliente na operadora: 
368094 Valor devido: R$ 1.776,89, referente às competên-
cias de 05/2019, 06/2019, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 1421. CNPJ: 29.730.267/0001; 
contrato nº 912620, produto ANS: 477988176. Nº de ins-
crição da cliente na operadora: 399071 Valor devido: R$ 
2.201,96, referente às competências de 10/2020, 11/2020, 
12/2020, 01/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 644. CNPJ: 24.742.644/0001; contrato nº 
912799, produto ANS: 477988176. Nº de inscrição da cliente 
na operadora: 413119 Valor devido: R$ 5.301,84, referente 
às competências de 11/2020, 12/2020, 01/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 437. 
CNPJ: 28.606.723/0001; contrato nº 913025, produto ANS: 
457636085. Nº de inscrição da cliente na operadora: 433366 
Valor devido: R$ 2.738,42, referente às competências de 
09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 01/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 906. 
Em caso de não comparecimento do(s) representante(s) 
da(s) Empresa(s) no prazo indicado acima, considera-se NO-
TIFICADO que após 60 dias a contar desta publicação o(s) 
contrato(s) em referência estará(ão) rescindido(s) de pleno 
direito, conforme cláusula contratual, em face do atraso no 
pagamento da taxa de mensal de manutenção, dando ense-
jo, além da cobrança da dívida judicial ou extrajudicialmente, 
à inclusão do(s) seu(s) nome(s) nos cadastros do SCPC. 
Para maiores informações e esclarecimentos de dúvida, 
ligue (17) 3203-1418.

Edital de Convocação
Associação de moradores do bairro  Residencial Dignidade 
através de sua presidente e de acordo com estatuto social, 
convoca moradores e seus associados com direto a voto, 
para comparecerem a assembleia geral ordinária a ser reali-
zada no dia 13 de maio às 18:00 horas, localizada na rua
Paulo Cesar Parise, n° 282, nesta cidade de São José do 
Rio Preto.
São José do Rio Preto, 10 de maio de 2021.
Rebeca Cortez de Freitas
RG: 42.221.827 3



B-8 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
12 de maio de 2021

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

EMPRO
MUNICÍPIO DE PALESTINA

CNPJ/MF nº 45.149.184/0001-94
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021
A Prefeitura Municipal de Palestina, através do Setor de Licitações e Contratos, torna pública a abertura do processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, destinado à seleção de propostas para contratação de empresa do ramo pertinente ao seu objeto para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLE-
MENTARES NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E/OU NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF E EXECUTADOS POR 
HORA DE ATENDIMENTO, conforme especificações e quantidades constantes no Termo de Referência do edital. A sessão realizar-se-á no dia 25 de maio de 
2021, com o início do credenciamento a partir das 10h00m, na sede da Prefeitura Municipal de Palestina, Setor de Licitações e Contratos, situado na Rua Siqueira 
Campos, nº. 1380, 1º Andar, Centro, Palestina - SP, CEP: 15470 - 000. O Edital completo, assim como maiores informações, estará disponível a partir do dia 12 de 
maio de 2021, no horário comercial em dias úteis, ou por telefone, através do número (17) 3293-1265, podendo, também, ser obtido através de solicitação no 
endereço eletrônico licitacaopmpalestina@gmail.com. Para agilizar o processo de obtenção do edital, no campo “Assunto” insira a expressão “Solicitação 
de Edital - Pregão Presencial 011/2021”, Processo Administrativo nº 017/2021 e, no campo “Mensagem”, informe os dados do solicitante (razão social/ 
nome, CNPJ/CPF, endereço completo, telefone/celular e e-mail)”. Palestina - SP, 06 de maio de 2021. Reinaldo Aparecido da Cunha - Prefeito Municipal.

  
EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO - AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021

Acha-se publicado no portal de compras da EMPRO TEC-
NOLOGIA E INFORMAÇÃO, https://compras.empro.com.
br, o Pregão Eletrônico Empro nº 005/2021, Processo nº 
7219/2021 objetivando a aquisição de licenças de uso 
perpétua dos softwares Microsoft Windows Server, Microsoft 
Windows Server CAL (Client Access License) e Microsoft 
SQL Server, conforme Termo de Referência, Anexo I, deste 
Edital.
O recebimento das propostas dar-se-á até dia 25/05/2021, 
as 9h30 e abertura a partir das 9h32. O edital na íntegra e 
demais informações encontram-se à disposição dos interes-
sados no Portal de Compras. São José do Rio Preto/SP, 11 
de maio de 2021. Fernando Geromel Prette – Pregoeiro.

 

EDITAL DE REVERSÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS

Fica revertido para o patrimônio da associação Clube Monte 
Líbano de São José do Rio Preto, nos termos que dispõe o 
artigo 112 do Estatuto Social, os títulos abaixo relacionados 
de titulares inadimplentes, que contém mais de um ano de 
passivo e que seu saldo devedor contabilize valor superior a 
50% (cinquenta por cento) do valor nominal do título patri-
monial.

Os títulos patrimoniais abaixo relacionados, seus titulares 
e ou sucessores, tem 15 (quinze) dias para liquidação do 
débito, sendo que após esse prazo referidos títulos passarão 
a ser livremente comercializados pelo Clube Monte Líbano. 
São os seguintes títulos:

Série A:

0034 0039 0058 0075 0085 0091 0116 
0134 0152 0162 0165 0182 0224 0229 
0237 0255 0272

0284 0310 0330 0349 0373 0379 0402 
0408 0429 0445 0463 0491 0509 0518 
0519 0520 0533

0632 0642 0654 0659 0681 0682 0683 
0686 0701 0729 0734 0775 0809 0810 
0826 0834 0844

0896 0914 0924 0934 0968 0981 1019 
1025 1050 1054 1057 1064 1091 1102 
1146 1203 1216

1218 1228 1230 1300 1311 1357 1376 
1378 1488 1523 1562 1589 1645 1656 
1692 1739 1764
1769 1811 1813 1840 1856 1885 1928 
1929 1943 1953 1989 2010 2029 2058 
2069 2083 2105
2107 2147 2154 2169 2175 2217 2222 
2248 2300 2329 2370 2379 2431 2459 
2460 2491 2495
2529 2535 2543 2596 2642 2664 2684 
2695 2704 2778 2831 2849 2883 2892 
2896 2948 2955
2974 2998 3012 3024 3025 3058 3123 
3173 3184 3192 3207 3256 3265 3266 
3283 3298 3311
3330 3334 3347 3361 3367 3389 3391 
3438 3516 3535 3541 3543 3546 3577 
3582 3608 3629
3642 3651 3673 3681 3712 3715 3745 
3752 3780 3798 3810 3843 3844 3847 
3860 3895 3921
3971 3979 4002 4003 4029 4121 4136 
4149 4150 4152 4154 4157 4158 4169 
4175 4177 4248

Série B:

0007 0019 0020 0028 0045 0064 0086 
0135 0141 0242 0306 0344 0382 0463 
0470 0474 0536

0542 0575 0598 0682 0683 0693 0707 
0713 0728 0789 0817 0865 0868 0884 
0888 0899 0979

0989 0992 1003 1117 1123 1303 1321 
1360 1363 1424 1510 1514 1515 1535 
1541 1551 1595

1611 1629 1662 1671 1700 1779 1883 
1901 1931 1942 2018 2023 2024 2093 
2109 2112 2145

2167 2190 2206 2313 2350 2410 2417 
2422 2444       
 
São José do Rio Preto, 12 de abril de 2.021.

José Nadim Cury  Luiz Geraldo Mazzoni Junior
      Presidente   Diretor Secretário

Paulo Cesar Caetano Castro    Manoel Francisco da Silveira
Diretor de Assuntos Jurídicos   Diretor Financeiro

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

GUSTAVO MARCATTO e ALINE VIEIRA SAMPAIO. Ele, 
de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, nascido em 
Descalvado, SP, no dia 11 de junho de 1989, fi lho de PAULO 
ROBERTO MARCATTO e de GISLAINI APARECIDA CI-
RELLI MARCATTO. Ela, de nacionalidade brasileira, em-
presária, solteira, nascida em Bauru, SP, no dia 07 de junho 
de 1987, fi lha de ANTONIO MONTE SERRATH SAMPAIO 
JUNIOR e de MARIA LUCELI VIEIRA SAMPAIO. 

ARLINDO PASSOS NAVARRO FILHO e ROSELI LUCIANA 
SOBRINHO. Ele, de nacionalidade brasileira, comerciario, 
divorciado, nascido em SÃO VICENTE, SP, no dia 25 de 
março de 1952, fi lho de ARLINDO PASSOS NAVARRO e de 
MARIA SERRATE NAVARRO. Ela, de nacionalidade brasilei-
ra, comerciaria, solteira, nascida em Ivinhema, MS, no dia 23 
de julho de 1974, fi lha de ANTONIO LUCIANO SOBRINHO e 
de OTILIA EVANGELISTA LUCIANO. 

EVANDRO GABRIEL MARTINS e MIRIÃ MARTINS NE-
VES. Ele, de nacionalidade brasileira, estudante, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 25 de feve-
reiro de 1998, fi lho de JOEL MARTINS e de SILVIA RENATA 
DOS SANTOS MARTINS. Ela, de nacionalidade brasileira, 
estudante, solteira, nascida em Avaré, SP, no dia 14 de no-
vembro de 2001, fi lha de MARCIO EDUARDO NEVES e de 
FABIANA MARTINS NEVES. 

ELTON RODRIGO BOINA e PATRICIA PEREIRA DO 
NASCIMENTO. Ele, de nacionalidade brasileira, analista de 
sistema, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 12 de agosto de 1983, fi lho de RAIMUNDO BOINA e de 
NEIDE CRISTOFALO BOINA. Ela, de nacionalidade brasilei-
ra, bióloga, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 01 de dezembro de 1987, fi lha de PAULO ALEXAN-
DRE DO NASCIMENTO e de VERA LUCIA PEREIRA DO 
NASCIMENTO. 

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, 11 de maio 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. MATHEUS SILVA GOMES e CAROLINE GIL FER-
REIRA, sendo ELE fi lho de VALÉRIO PÚGLIA GOMES e de 
DÉBORA CHRISTINA SILVA GOMES e sendo ELA residente 
e domiciliada no 2º Subdistrito desta cidade, fi lha de LIOS-
MAR FERREIRA DE SOUZA e de VERA LUCIA GIL;

2. RAFAEL VARGAS COELHO e FLAVIA CRISTINA 
CONTIERO, sendo ELE fi lho de ENIO PEDROSO COELHO 
e de VÂNIA CONSUELO SÓRIA VARGAS COELHO e ELA 
fi lha de CLAUDIO CONTIERO e de MARIA APARECIDA 
MOREIRA CONTIERO;

3. JOÃO MARIA MIRANDA DA SILVA e MARIA DE 
MORAIS, sendo ELE fi lho de DIVINO MIRANDA DA SILVA e 
de LEONTINA ANTONIA DA SILVA e ELA fi lha de ANTONIO 
DE MORAIS e de ANNA APARECIDA DE MORAIS; brasi-
leiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 11/05/2021.

A Prefeitura do Município de Cedral, Estado de São 
Paulo, através da Coordenadoria Municipal da Assistência 
Social - COMAS, em conformidade com a Lei Complemen-
tar n.º 03, de 16 de fevereiro de 2017 e suas alterações e 
o Decreto n.º 2.989 de 06 de março de 2017, FAZ SABER 
que, visando combater o desemprego no Município de 
Cedral, resolve prorrogar a Seleção Pública para bolsistas 
do Programa Trabalho Certo, para as vagas atuais e as que 
vieram a vagar, com a prorrogação das inscrições na data 
de 12 de Maio de 2021 até 21 de Maio de 2021, das 13h às 
16h, no Centro De Referência e Assistência Social – CRAS 
de Cedral/SP. Mara Rozebel Perozim Rodrigues, Gestora 
Técnica da Assistência Social. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

Nº de Inscrição: 234204-6
Candidato (a): BRISA POLYANA GONÇALVES FIGUEIRA
Cargo: ENFERMEIRO
Classifi cação: 12°

O não comparecimento na referida data e horário implicará 
na desistência automática do convocado sem direito a qual-
quer reclamação futura ou interposição de recursos adminis-
trativos.

Mirassolândia, 11 de Maio de 2.021.

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS
Prefeita Municipal.


