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DECRETO Nº 18.942 
DE 16 DE JUNHO 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 65.792 de 11 de junho de 2021, que estabelece o Plano São Paulo válido para todo o 
Estado de São Paulo e a Nota Técnica do Centro de Contingência do Coronavírus, de 11 de 
junho de 2021, que recomenda a ampliação do grau de restrição nos municípios com índice de 
ocupação de leitos – UTI superior a 90%; 
 
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 estabelecidas neste decreto terão eficácia a partir das 00h00min do dia 17 de 
junho de 2021 até às 23h59min do dia 01 de julho de 2021. 
 
§ 1º. Para fins de enquadramento como atividade essencial esta deve representar, no mínimo, 
70% da atividade, serviço ou produto, realizado ou comercializado 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 40% da capacidade de 
clientes/usuários, considerando-se como 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 até 100% de alunos matriculados; 

 

c) Cursos técnicos relacionados à assistência à saúde humana com capacidade de até 
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 respectivos anexos. 
 
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 18h00min e 
antes das 06h00min dos dias úteis, e durante 24 horas aos sábados, domingos e feriados; 
 
VIII – consumo de alimentos e bebidas nas dependências de estabelecimentos, exceto em 
restaurantes e similares; 
 
IX – entrada com qualquer acompanhante em estabelecimentos comerciais; 
 

 

X – circulação de pessoas entre 19h00min e 05h00min, inclusive em condomínios, clubes e áreas 
residenciais, exceto trabalhadores dos serviços permitidos nestes horários e pessoas em busca de 
atendimento de saúde, devidamente justificados. 
 
XI - utilização de bebedouros com ingestão de água diretamente da torneira; 
 
XII – a visitação aos cemitérios públicos ou privados, em datas comemorativas e feriados; 
 
XIII – 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, com 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 no Anexo I 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. 
 
Parágrafo único: As infrações por descumprimento deste decreto são consideradas gravíssimas 
em virtude da situação de iminência de colapso no sistema de saúde do Município.  
 
Art. 9º. Nas constatações de infração por desrespeito às medidas de prevenção e controle da 
Pandemia COVID deverá ser imposta, sem prejuízo de outras sanções, imediata interdição ou 
lacração do estabelecimento até o término da vigência deste decreto. 
 
§1º. Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, serão consideradas as infrações anteriores a 
este decreto para efeitos de aplicabilidade das sanções de interdição ou lacração total. 
  
§2º. A lacração ou interdição total deverá perdurar enquanto vigorarem as normas de prevenção 
infringidas. 
 
§3º. Os infratores que descumprirem as medidas determinadas neste Decreto, bem como os 
condomínios, locadores e locatários de imóveis utilizados para festas ou eventos, ou qualquer 
pessoa ou empresa que contribuir, mesmo que indiretamente, para a realização de festas e 
eventos, ficarão sujeitos às sanções pecuniárias de que trata o artigo 8º, além da apreensão de 
instrumentos ou equipamentos utilizados.  
 
Art. 10. Os estabelecimentos flagrados comercializando bebidas alcóolicas em desrespeito às 
regras estabelecidas no presente Decreto, bem como quaisquer veículos que estiverem as 
transportando nos dias e horários não permitidos, terão o produto apreendido, sem prejuízo da 
sanção pecuniária, e os estabelecimentos serão interditados ou lacrados até o término da vigência 
deste Decreto. 
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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, a troca de turnos e encerramento de atividades 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, conforme previsto no Anexo I.  
 
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 05:00 às 08:00 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, a partir de 17 de junho de 2021, revogado o Decreto nº 
18.906, de 11 de maio de 2021.  
 
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 16 de junho de 2021, 169º Ano de Fundação e 127º Ano 
de Emancipação Política de São José do Rio Preto. 
 
 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
 
 
DR. ALDENIS ALBANEZE BORIM 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
 
LUÍS ROBERTO THIESI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO  
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e local de 
costume e, pela Imprensa Local. 
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Funcionamento 24hs com permissão de atendimento ao público. 

LOJAS DE CONVENIÊNCIA AUTOMATIZADAS (MINI-MERCADO DE AUTOSSERVIÇO)
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL, 
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TÁXI/APP
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 (apenas emergenciais e imprescindíveis)
SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS (apenas emergenciais e imprescidíveis)
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Atendimento ao público das 05h00min as 20h00min.

TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL E EM 
REGIÃO METROPOLITANA
TRANSPORTE ESCOLAR
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DE Atendimento ao público com consumo de alimentos  entre 06h00min e 
18h00min. 
Após 18h00min permitido apenas entrega de produtos em domicílio 
(delivery), por veículos exclusivos para a finalidade, devidamente 
identificados.
RESTAURANTES E SIMILARES
LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO
CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO 
DOMICILIAR
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DE Funcionamento 24 horas apenas para hospedagem.
Consumo de alimentos no local entre 06h00min e 18h00min.
Nos demais horários, serviço de alimentação permitido somente nos quartos.
Proibida a permanência de pessoas nas áreas comuns.

HOTÉIS E SIMILARES 

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

5620-1/01

5620-1/04

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

4729-6/02 (1) 
47.71-7

49.21-3 

49.22-1 

55.9
75
Q

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

55.1 (2)

49.23-0

49.24-8

4929-9/01 (1)

4929-9/02 (1)

51

5611-2/01
5611-2/03

56.12-1
5620-1/03

ANEXO I
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Permissão de atendimento ao público entre 6h00min e 18h00min.
Atividades totalmente encerradas até as 18h00min (inclusive entrega ou 
retirada).

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 COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS E SUPERMERCADOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA 
COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES E PESCADOS - AÇOUGUES E PEIXARIAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA 
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE 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

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

46.3

46.44-3 

46.45-1

A
B

45.2
45.3
45.4

C
D
E
F

47.74-1 

4721-1/02 

47.3

42

46.7

46.8

49.1

4929-9/01 (2)

4761-0/02 

47.72-5
47.73-3

4929-9/02 (2)

4729-6/99

47.11-3

47.12-1

47.4

47.22-9
47.24-5

4729-6/02 (2)

46.46-0 

41

43

49.3
49.4
52
53

47.84-9

4789-0/04

4789-0/05

46.2

4721-1/03

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
ATIVIDADES VETERINÁRIAS (exceto emergenciais e imprescindíveis)
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)
SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS (exceto emergenciais e imprescidíveis)
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 
18h00min.
Atividades totalmente encerradas até as 18h00min (inclusive entrega ou 
retirada).
Atividades administrativas obrigatoriamente em regime de teletrabalho - 
home office  (sem restrição de horário).
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

78
80

59.11-1 

64
65

66

59.12-0

59.13-8
60

58

97

46.47-8 

46.49-4 

69.12-5
71.2

99

81.1
81.2

84

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

72

77.1
75

Q

95

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

61
62
63

8299-7/05
8299-7/06

94.91-0

COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS, EXCETO DE TECNOLOGIAS 
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO ATACADISTA NÃO-ESPECIALIZADO
LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)
 LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) DE AEROPORTOS, PORTOS E EM FRONTEIRAS TERRESTRES
COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
TABACARIA

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE MÓVEIS, COLCHOARIA E ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS 
ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
COMÉRCIO VAREJISTA DE JÓIAS E RELÓGIOS
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 18h00min.
Funcionamento permitido para atividades internas (exceto atividades 
administrativas), de manutenção ou serviço em domicílio entre 06h00min e 
18h00min.
Atividades administrativas obrigatoriamente em regime de teletrabalho - 
home office (sem restrição de horário).
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

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

47.51-2 

46.9

47.23-7

47.55-5
47.56-3

47.63-6

46.6

4789-0/07
4789-0/08

47.85-7

47.57-1

4759-8/01

4759-8/99 

4761-0/01
4761-0/03 

47.52-1

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 

4729-6/01

47.53-9 

47.54-7

4929-9/03

4929-9/04 

4929-9/99

96.02-5/01

59.14-6
90
91

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA
ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS
ATIVIDADES JURÍDICAS, EXCETO CARTÓRIOS
ATIVIDADES DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA
ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS
PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO
DESIGN E DECORAÇÃO DE INTERIORES
ATIVIDADES FOTOGRÁFICAS E SIMILARES
ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
ALUGUEL DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR
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

RI
SC

O
 

ES
SE

N
CI

A
LI

D
A

D
E

Proibido atendimento presencial ao público.
Funcionamento permitido para atividades internas (exceto atividades 
administrativas) e entrega de produtos em domicílio entre 06h00min e 
18h00min.
Atividades administrativas obrigatoriamente em regime de teletrabalho - 
home office  (sem restrição de horário).
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
LEILOEIROS INDEPENDENTES

81.3
82.1

82.3

82.91-1
8299-7/03

8299-7/04 

74.2
74.9
77.2
77.3
77.4 

79

82.2

49.5 

70
71.1
73

74.1

5611-2/04

5611-2/05

5620-1/02

96.02-5/02

94.3
94.92-8
94.93-6
94.99-5

9609-2/02
9609-2/04

59.2
68

85.93-7
85.99

94.1

94.2

8299-7/07

8299-7/99

85.4

85.5
85.92-9

84

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

9609-2/99

69.11-7
69.2

9609-2/06
9609-2/08

ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER
ATIVIDADES DE SAUNA E BANHOS
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18h00min.
Atividades totalmente encerradas até as 18h00min.
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 entre 6h00min as 18h00min. 
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 entre 6h00min as 18h00min.

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

RI
SC

O
 

ES
SE

N
CI

AL
ID

AD
E

Aulas e atividades presenciais suspensas

EDUCAÇÃO SUPERIOR EXCETO CURSOS de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, 
odontologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, obstetrícia, gerontologia e 
biomedicina
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85.91-1

9609-2/05

ANEXO II 
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. 

 

ANEXO III 
PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO DENTRO DOS VEÍCULOS – DRIVE THRU  
 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Saída de pessoas de dentro dos veículos 

2.2. Acesso de pessoas a pé. 

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

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

 

3. GARANTIA DE DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

5. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

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

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

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

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

 

6. GARANTIA DE HIGIENE PESSOAL 

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

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

 

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

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

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

 

 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
17 de junho de 2021

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 quando necessário. 

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. OBRIGAÇÕES 

2.1. Realizar o deslocamento de sua residência e circulação em qualquer local público ou privado de uso 
coletivo das 19h00min as 05h00min apenas: 

2.1.1. Para prestação de serviços autônomos;  

2.1.2. Para atendimento em serviços de saúde; 

2.1.3. Para exercer atividade de trabalho presencial. 

 

3. PROIBIÇÕES 

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

3.2. Levar acompanhantes em estabelecimentos comerciais. 

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

3.3. Contato físico ou proximidade com outras pessoas, mantendo o distanciamento de 1,5 metro; 

3.4. Circulação sem uso correto de máscara. 

 

4. ORIENTAÇÕES  

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

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

4.3. Procurar higienizar embalagens e objetos manuseados; 

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

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

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

4.4.3. 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 18h00min. 

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 40% 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, quinta-feira
17 de junho 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 (40%); 

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. 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1740
(De 17 de junho de 2021)

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

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de PENSÃO POR MORTE 
DE SERVIDOR ATIVO, com valores integrais, ao benefi ciário 
ADILSON ADRIANO MARTINS LOPES, na qualidade de 
cônjuge, da extinta servidora JOANA DARC ROSA SANTA-
NA LOPES, ocupante do cargo efetivo de Merendeira.
Art. 2º - A pensão está conforme o artigo 40, § 7°, inciso II, 
da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 08.1/0067/06/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 22/03/2021 e revoga as dis-
posições em contrário.

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

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTO-
LÓGICOS LTDA
EMPENHOS 6501/21, 6503/21 E 5530/21
CONTRATADA: PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 
ME
EMPENHO 10518/2021
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregar/executar os serviços, no prazo de 02 dias úteis, 
impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a totalida-
de dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades admi-
nistrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 10726/21
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A 
EMPENHO 8511/2021
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, a quantidade solicitada dos 
empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo esta-
belecido implicará na aplicação das penalidades administra-
tivas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empre-
sa em querendo apresentar contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 76/21
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA-
CEUTICOS LTDA 
Objeto: Aquisição de 10.000 (dez mil) ampolas (10 ML) de 
midazolan 50mg injetavel, para o enfrentamento da emer-
gência de saúde pública de importância internacional decor-
rente da disseminação do “CORONAVIRUS” no município. 
Fund. ART. 24, IV DA LF 8666/93. SMS.
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 77/21
Contratada: ESTERILI MED INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA
Objeto: Aquisição de 1.800 unidades de Capote Cirúrgico, 
para o enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente da disseminação do 
“CORONAVIRUS” no município. Fund. ART. 24, IV DA LF 
8666/93. SMS.
EXTRATO 
Termo de rescisão contratual
Dispensa de licitação 58/21 – Contrato nº DIL/0022/21
Contratada: Constroeste Construtora e Participações Ltda
Nos termos do art. 79, II da LF 8666/93, fi ca rescindido de 
comum acordo o contrato supramencionado. SMMAU – Ká-
tia R. P. Casemiro
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Dispensa de licitação Nº 76/2021 
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA-
CEUTICOS LTDA
Objeto: Aquisição de 10.000 (dez mil) ampolas (10 ML) 
de midazolan 50mg injetavel, para o enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS” no muni-
cípio– Empenho nº 11384/2021 – R$185.000,00 – Entrega 
Imediata. 
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Dispensa de licitação Nº 77/2021 
Contratada: ESTERILI MED INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA
Objeto: Aquisição de 1.800 unidades de Capote Cirúrgico, 
para o enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente da disseminação do 
“CORONAVIRUS” no município – Empenho nº 11388/2021 – 
R$29.700,00 – Entrega Imediata. 
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2021
ATA Nº 0486/21
CONTRATADA: GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
EIRELI EPP
OBJETO: Fornecimento de bebedouro de galão e purifi cador 
de água - Valor Unitário – Item 01 - R$519,00 – SMS - Prazo 
de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 172/2021
ATA Nº 0487/21
CONTRATADA: LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTA-
ÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP
OBJETO: Fornecimento de óleos lubrifi cantes e afi ns para 
veículos da frota municipal - Valores Unitários – Item 09 - 
R$22,45; Item 12 – R$8,60 – SMA – Adilson Vedroni - Prazo 
de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 173/2021
ATA Nº 0488/21
CONTRATADA: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de sacolas plásticas - Valores Unitá-
rios – Item 01 - R$14,99; Item 02 – R$14,99 – SMAA – Anto-
nio Pedro Pezzuto Junior - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 201/2021
ATA Nº 0489/21
CONTRATADA: LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI ME
OBJETO: Fornecimento de periféricos para o setor de 
informatica - Valores Unitários – Item 01 - R$16,00; Item 02 
– R$31,50 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2020
CONTRATO Nº COC/0014/21
CONTRATADA: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PAR-
TICIPAÇÕES LTDA
OBJETO: Implantação e operação de conjunto de serviços 
relativos a manutenção da limpeza de vias públicas, coleta, 
tratamento e destino fi nal de resíduos sólidos e serviços cor-
relatos no Município de São José do Rio Preto – SMAURB – 
Kátia Regina P. Casemiro - Valor Total R$63.422.585,04.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 10341/2021
CONTRATO Nº: DPL/0033/21



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
17 de junho de 2021

CONTRATADA: G.B. SERON SOLUÇÕES EM SEGURAN-
ÇA ME
OBJETO: Aquisição de câmeras de segurança tipo Dome 
e Bullet para atender as demandas de instalação na nova 
sede da SEMDEC - SEMDEC – Jorge Luis de Souza - Prazo 
de vigência: 36 meses. Valor Total: R$17.586,00

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

AVISO
EXTRATO DA SESSÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 238/2021 – Processo 
11.967/2021
Objeto: Registro de preços para prestação de serviço de 
locação de caçambas estacionárias. Secretaria Municipal 
de Agricultura e Abastecimento. Sessão pública realizada 
on line com início dia 14/06/2021. O pregão em epígrafe foi 
declarado Fracassado em razão da única empresa partici-
pante do certame ser inabilitada. Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras” – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - 
Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 221/2021 – Processo 
11.861/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de ovos de 
galinha para atendimento das unidades escolares da rede 
municipal de ensino. Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento. Sessão pública realizada on line com início 
dia 07/06/2021, sendo adjudicados os itens as empresas de-
claradas vencedoras: MM BRASIL ALIMENTOS LTDA ( item 
1) e MÁRIO DA SILVA RIBEIRÃO PRETO - ME (item 2).  
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras”. Adriana 
Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Antonio Pedro Pezzuto Jr - 
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento.

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

PORTARIA N.º 35.322 DE 16 DE JUNHO DE 2021
DISPENSA, os seguintes servidores das GRATIFICAÇÕES 
POR FUNÇÕES, retroagindo os efeitos desta 15 de junho de 
2021, conforme segue:
CRISTINA FRANCO FONSECA SCATOLIN, da Função 
de Chefi a de Setor, no Setor de Manutenção da Secretaria 
Municipal de Educação, criada pelo artigo 39 da Lei Comple-
mentar n.º 230/2007 e alterações posteriores.
RONIERI ARAUJO COSTA, da Função de Chefi a de Setor, 
no Setor de Despesa Orçamentária da Secretaria Municipal 
de Educação, criada pelo artigo 39 da Lei Complementar n.º 
230/2007 e alterações posteriores.
RUBENS CARUSO NETO, da Função de Chefi a de Seção, 
na Seção de Projetos e Obras da Secretaria Municipal de 
Educação, criada pelo artigo 39 da Lei Complementar n.º 
230/2007 e alterações posteriores.
PORTARIA N.º 35.323 DE 16 DE JUNHO DE 2021
DESIGNA, os seguintes servidores de carreira para exercer 
as GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÕES, retroagindo os efei-
tos desta a 15 de junho de 2021, conforme segue:
RONIERI ARAUJO COSTA, para exercer a Função de 
Assistente Técnico - FG.102.1, no Gabinete da Secretaria 
Municipal de Educação, constante do Anexo I da Lei Com-
plementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementa-
res n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 
416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 
593/2019, 598/2019, 617/2020, 623/2020 e alterações 
posteriores, fazendo jus a retribuição remuneratória corres-
pondente.
RUBENS CARUSO NETO, para exercer a Função de Chefi a 
de Setor, no Setor de Manutenção da Secretaria Municipal 
de Educação, criada pelo artigo 39 da Lei Complementar n.º 
230/2007 e alterações posteriores, fazendo jus a retribuição 
remuneratória correspondente.
PORTARIA N.º  863, DE 30 DE ABRIL DE 2019
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciada: ADRIANA VALLADARES DE MENDONÇA COSTA
Resultado: aplicação do inciso I, do artigo 233, da Lei Com-
plementar nº 05/90 e o consequente arquivamento.
PORTARIA N.º 35.324 DE 16 DE JUNHO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, GUILHERME FERREIRA DE 
PONTES para substituir o(a) servidor(a) RAFAEL MARCELO 
DE SOUZA – ocupante da função de confi ança gratifi cada – 
GERENTE NÍVEL I – FG.101.2, nos termos do artigo 68, da 
Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
férias, de 16/06/2021 a 25/06/2021.
PORTARIA N.º 35.325 DE 16 DE JUNHO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, GABRIELA  APARECIDA DE 
OLIVEIRA CAMARGO para substituir o(a) servidor(a) ALES-
SANDRA LIMA VICENTIM – ocupante da função de confi an-
ça gratifi cada – GERENTE NÍVEL II – FG.101.3, nos termos 
do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar 
seu período de férias, de 21/06/2021 a 30/06/2021.
PORTARIA N.º 894, de 04 de OUTUBRO DE 2019
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciada: ALESSANDRA CRISTINA BORGES
Resultado: aplicação do inciso I, do artigo 233, da Lei Com-
plementar nº 05/90 e o consequente arquivamento.
PORTARIA N.º 35.326 DE 16 DE JUNHO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, HUMBERTO DE CAMPOS 
ORTEGA SALES para substituir o(a) servidor(a) AMAN-
DA SIGNORINI GODINHO – ocupante da gratifi cação por 
função – CHEFIA DE SETOR, nos termos do artigo 68, da 
Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
férias, de 23/06/2021 a 02/07/2021.
PORTARIA N.º 35.327 DE 16 DE JUNHO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, ADRIANA DA SILVA para 
substituir o(a) servidor(a) JOSE ANTONIO CARVALHO – 
ocupante da gratifi cação por função – CHEFIA DE SETOR, 
nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de férias, de 21/06/2021 a 
30/06/2021.
PORTARIA N.º 975, DE 10 DE MAIO DE 2021

Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Representante: SOCIAL DE LUTO METROPOLITANA RIO 
PRETO LTDA.
Representada: PREVER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA. 
Resultado: aplicação da sanção administrativa de advertên-
cia, conforme cláusula 15.1.1 do Contrato de Concessão 
Funerária, Concorrência nº 27/2021.

PORTARIA N.º 35.328 DE 16 DE JUNHO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, LUCIANA CRISTINA BOR-
TOLUZZO para substituir o(a) servidor(a) RODRIGO DE 
ABREU SERAFIM – ocupante da gratifi cação por função – 
CHEFIA DE SETOR, nos termos do artigo 68, da Lei Com-
plementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, 
de 12/07/2021 a 31/07/2021.
PORTARIA N.º 35.330 DE 16 DE JUNHO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decre-
to 18.596, de 28 de abril de 2020, ANDREA DE TOLEDO 
CARVALHO MADI para substituir o(a) servidor(a) SILVIA 
REGINA RIBEIRO SILVEIRA – ocupante da gratifi cação por 
função – CHEFIA DE SEÇÃO, nos termos do artigo 68, da 
Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
férias, de 29/06/2021 a 08/07/2021.
ADILSON VEDRONI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.941
DE 16 DE JUNHO DE 2021.

Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 5º da Lei nº 13.384 de 19 de 
dezembro de 2020,

D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município, um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 3.893.000,00 
(três milhões oitocentos e noventa e três mil reais), para 
reforço das dotações orçamentárias a seguir descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
Ficha 572 R$ 3.313.000,00
Programa 10 – Serviços Municipais
19.001.15.452.0010.2.011.339039.01 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica
II– SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 383  R$ 407.000,00
Programa 07 – Fomento ao Esporte e Lazer
06.001.27.811.0007.1.010.449051.01 – Obras e Instalações
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 290 R$ 173.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.1.019.449051.01 – Obras e Instalações
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem do superávit fi nanceiro verifi cado 
no Balanço Patrimonial do exercício de 2020, nos termos do 
que dispõe o inciso I do §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64.
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 10.319.000,00 
(dez milhões, trezentos e dezenove mil reais), para reforço 
das dotações orçamentárias a seguir descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Ficha 345 R$ 4.000,00
Programa 14 – Moradias Urbanas
13.001.16.482.0014.2.001.339014.01 – Diárias - Civil
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Ficha 433 R$ 10.000,00
Programa 14 – Moradias Urbanas
13.001.16.482.0014.2.001.339039.01 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ES-
TRATÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 272 R$ 5.000,00
Programa 09 – Gestão Estratégica para Resultados
08.001.04.121.0009.2.001.449052.01 – Equipamentos e 
Material Permanente
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 316 R$ 700.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.2.001.335043.01 – Subvenções Sociais
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 281 R$ 9.600.000,00
Programa 02 – Suporte Administrativo
09.001.12.122.0002.2.001.449052.01 – Equipamentos e 
Materiais Permanente

Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de 
que trata o artigo 3º decorrem das anulações parciais das 
dotações orçamentárias a seguir descritas, nos termos do 
que dispõe o inciso III do §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Ficha 668 R$ 1.000,00
Programa 14 – Moradias Urbanas
13.001.16.482.0014.2.054.339039.01 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Ficha 635 R$ 1.000,00
Programa 14 – Moradias Urbanas
13.001.16.482.0014.2.001.449051.01 – Obras e Instalações
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Ficha 405 R$ 1.000,00
Programa 14 – Moradias Urbanas
13.001.16.482.0014.2.001.339036.01 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Física
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Ficha 434 R$ 1.000,00
Programa 14 – Moradias Urbanas
13.001.16.482.0014.2.001.449052.01 – Equipamentos e 
Material Permanente
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Ficha 432 R$ 10.000,00
Programa 14 – Moradias Urbanas
13.001.16.482.0014.2.001.339030.01 – Material de Consu-
mo
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ES-
TRATÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 115 R$ 5.000,00
Programa 09 – Gestão Estratégica para Resultados
08.001.04.126.0009.2.013.339040.01 – Serviços de Tecnolo-
gia da Informação e Comunicação - PJ

VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 339 R$ 700.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.004.12.365.0013.2.002.335043.01 – Subvenções Sociais
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 172 R$ 9.600.000,00
Programa 00 – Operações Especiais
02.001.28.845.0000.0.001.339197.01 – Aporte para Cober-
tura do Défi cit Atuarial do RPPS.
Art. 5º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2021, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 16 de junho de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUIS 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 
Imprensa Local.

PORTARIA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO PRE-
PATÁRORIO DE APURAÇÃO E INVESTIGAÇÃO (PPAI) 

– 003/21

Dispõe sobre a abertura de procedimento preparatório de 
apuração e investigação (PPAI) referente à apuração irregu-
laridades no comércio do produto popularmente chamado 
de “melzinho do amor”, no âmbito da Diretoria do PROCON 
Municipal de São José do Rio Preto.
A Diretoria Executiva do PROCON Municipal de São José 
do Rio Preto resolve:
Art. 1º. Determinar a abertura de Procedimento Preparatório 
de Apuração e Investigação (PPAI), nos termos da PORTA-
RIA NORMATIVA PROCON MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO - 001/2021.
Art. 2º O presente Procedimento Preparatório de Apuração e 
Investigação terá como objeto a apuração irregularidades no 
comércio do produto popularmente chamado de “melzinho 
do amor”. 
 § 1º - Cabe para tanto, requisitar dos fornecedores infor-
mações e realizar oitivas sobre as questões investigadas 
resguardadas o segredo industrial, na forma do disposto no 
§ 4º do art. 55 da Lei federal nº 8.078, de 1990.
São José do Rio Preto, 16 de junho de 2021.
JEAN DORNELAS
DIRETOR EXECUTIVO 
PROCON MUN. DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE DESPACHO DE APOSTILAMENTO
CONTRATO nº 28/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 
28/2019 – PROC. nº 34/2019
Contratada: MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E 
ELETRÔNICA EIRELI
Objeto: Reajuste de preços contratados, referentes à pres-
tação de serviços de assistência técnica e manutenção 
preventiva e corretiva, incluso o fornecimento e serviço de 
substituição de peças/componentes quando necessário, para 
câmeras e demais componentes do sistema de monitora-
mento por vídeo existente no SeMAE.
Data da assinatura: 15.06.2021   Valor do reajuste: R$ 
6.254,56   Valor total: R$ 83.854,56.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
39/2021 – PROCESSO SICOM 3161/2021
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 
150.000 kg de Ácido Fluossilícico para serem utilizados no 
processo de tratamento de água para consumo humano, em 
sistemas de abastecimento público sob a responsabilidade 
do SeMAE do município de São José do Rio Preto – SP e 
Distritos.
Sessão pública realizada on line no dia 08.06.2021 com 
continuação no dia 14.06.2021, sendo adjudicado o objeto à 
vencedora FAXON QUÍMICA LTDA. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
39/2021 – PROCESSO SICOM 3161/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 14.06.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE DESPACHO DE IMPUGNAÇÃO PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 47/2021 – PROCESSO SeMAE nº 54/2021 
– PROCESSO SICOM 3187/2021
IMPUGNANTE: HYDROS DISTRIBUIDORA DE MEDIDO-
RES E ACESSORIOS LTDA.
Vistos, etc, recebo a impugnação porque tempestiva e 
NEGO PROVIMENTO ao pedido, mantendo-se o Edital e 
seus Anexos irretocáveis. 
S. J. Rio Preto 16.06.2021 – Leandro Garcia Freitas - Geren-
te Comercial e de Relações com o Usuário.
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 48/2021, 
Processo SICOM 3189/2021 objetivando o Registro de pre-
ços para fornecimento de carvão ativado pulverizado (CAP) 
pré-umidifi cado para tratamento de água para abastecimento 
público. Vigência da Ata: 12 meses. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 29.06.2021, 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, 09.06.2021 – Jaqueline Freitas Reis - Geren-
te de Operação e Manutenção – Água.
S. J. Rio Preto, 16.06.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  



B-7Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
17 de junho de 2021

EXTRATO: TERMO DE CESSÃO DE BEM MÓVEL A TÍTU-
LO GRATUITO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO, POR INTERMÉDIO DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E A ASSOCIA-
ÇÃO RENASCER.
OBJETO: TERMO DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS, CONS-
TITUÍDO DE 03 – CARROS FUNCIONAL PARA LIMPEZA 
- BRALIMPIA (PATRIMÔNIOS: 257013, 257014 e 257015). 
PARA SEU USO EXCLUSIVO, VEDADO A POSSIBILIDA-
DE DE EMPRÉSTIMO, LOCAÇÃO, OU NOVA CESSÃO, 
MESMO QUE A TÍTULO GRATUITO, SOB PENA DE REVO-
GAÇÃO.
PRAZO: A PRESENTE CESSÃO VIGORARÁ PELO PRAZO 
DA VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 16/2017 
e EVENTUAIS PRORROGAÇÕES, SENDO QUE O CE-
DENTE PODERÁ, A QUALQUER TEMPO, REQUERER A 
DEVOLUÇÃO DO BEM CEDIDO.
BASE LEGAL: ART. 112 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍ-
PIO.
DATA DA ASSINATURA:    16 DE JUNHO DE 2021.

 

 

 
 
 

      SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 08/2021 – SMA 

FICAM os candidatos abaixo citados, habilitados no CONCURSO 
PÚBLICO - EDITAL N.º 01/2018, para preenchimento dos cargos de 
COORDENADOR PEDAGÓGICO e PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA I, cientificados que terão 30 (trinta) dias corridos, a partir da 
publicação deste edital, para apresentarem toda documentação 
exigida conforme relação de documentos adiante elencados de forma 
que a Administração Pública possa examinar a prova do 
preenchimento das condições e posterior nomeação. 
Se os candidatos não entregarem toda a documentação exigida 
dentro do prazo estabelecido na Coordenadoria de Pessoal, 
localizada na Av. Alberto Andaló, n.º 3030, 3º andar do Paço 
Municipal, decairão do direito à nomeação. 
 
COORDENADOR PEDAGÓGICO – LC 239/07 

Clas. Nome 
Data 

Exame Horário 
61 FABIANA NOGUEIRA 29/06/21 15:00 

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – LC 330/10 

Clas. Nome 
Data 

Exame Horário 
1082 ADEJUNIO HENRIQUE DA SILVA 30/06/21 14:00 

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – LC 594/19 

Clas. Nome 
Data 

Exame Horário 
1083 BRUNA CRISTINA DE SOUZA 30/06/21 14:30 
1084 DANIELE PESSOA BATISTA CHAVES 30/06/21 15:00 

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

foto, os dados pessoais, os Contratos de Trabalho, Contribuição 

 

 

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

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

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

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

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

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

12) Carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos (cópia); 
13) Comprovar os requisitos exigidos para o exercício do cargo, 

elencados no Quadro 1 do item 2.1, Capítulo 2 do Edital 
Normativo (Cópia); 

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

17) Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) anos, 
expedidas pelos órgãos competentes Âmbito Estadual - das 
cidades onde reside e residiu e Âmbito Federal – dos 
Estados onde reside e residiu no período de abrangência. Em 
caso positivo, trazer a Certidão de Objeto e pé. 
Obs: Endereço dos órgãos competentes em São José do Rio 
Preto - SP:  
Estadual: emissão via internet, em todo Estado de São Paulo, 
no endereço https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do - 
Certidão de Distribuição de Ações Criminais OnLine, não 
serão aceitas de Execuções Criminais - Fórum Estadual – 
Rua Marechal Deodoro, 3036 – Centro.  
Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.jus.br 
- Justiça Federal: Rua dos Radialistas Riopretenses, 1.000 – 
Chácara Municipal. 

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

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

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

 Formulário de Anamnese - Levar no Exame Médico 
Admissional, agendado conforme o presente Edital de 

 

 

Convocação, juntamente com a cópia da Carteira de 
Vacinação - SEESMT, Av. Alberto Andaló, 3030, térreo do 
Paço Municipal, tel.: (17) 3203-1128. 

20) Outros documentos que a PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO julgar necessários. 
OBSERVAÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS. 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:  

 Prazo para protocolo da documentação: 
Edital:  08/2021         Publicado: 17/06/2021        Término: 
17/07/2021 
O atendimento para entrega da documentação para nomeação 
e posse será feito somente mediante agendamento na 
Coordenadoria de Pessoal pelo Telefone (17) 3203-1337; 

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

São José do Rio Preto, 16 de junho de 2021. 
ADILSON VEDRONI 

      Secretário Municipal de Administração 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 
2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL nº 
26/2021
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Com-
plementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
no artigo 14 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 
2018, fi cam as pessoas jurídicas abaixo relacionadas impe-
didas de optar pelo SIMPLES NACIONAL:
CNPJ: 42.106.122/0001-07
Razão Social: PRISCILA DE O. V. MAXIMILIANO MARMITA-
RIA
CNPJ: 41.972.660/0001-11
Razão Social: NAJARA CHALNI REFEIÇÕES LTDA
CNPJ: 41.980.935/0001-69
Razão Social: NAJARA RAYVENGAR REFEIÇÕES LTDA
CNPJ: 41.976.752/0001-70
Razão Social: NAJARA REFEIÇÕES LTDA
CNPJ: 41.982.243/0001-50
Razão Social: PILLA ALBERTI REFEIÇÕES LTDA
CNPJ: 41.932.424/0001-71
Razão Social: PILLA ALBERTI REFEIÇÕES GALEAZZI 
LTDA
CNPJ: 42.082.523/0001-74
Razão Social: PILLA ALBERTI REFEIÇÕES RIO PRETO 
LTDA
CNPJ: 42.080.311/0001-58
Razão Social: PILLA ALBERTI REFEIÇÕES RIO PRETO 
NOVO MUNDO LTDA
CNPJ: 42.149.207/0001-72
Razão Social: ARTESANAL PÃES E DELÍCIAS LTDA
CNPJ: 42.070.696/0001-72
Razão Social: LAZZARINY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRE-
LI
CNPJ: 42.116.361/0001-48
Razão Social: RO & ME CELULARES E ELETRÔNICOS 
LTDA
CNPJ: 41.517.904/0001-76
Razão Social: RIO PRETO ESTACIONAMENTO LTDA
Conforme processamento realizado, em 16 de Junho de 
2021, pela Receita Federal do Brasil as empresas acima 
mencionadas incorreram na(s) seguinte(s) situação(ões):
- O contribuinte encontra-se em situação cadastral munici-
pal irregular. Fundamentação Legal: inciso XVI do artigo 17 
da Lei Complementar Nacional nº 123/06 e inciso XXIV do 
artigo 15 da Resolução CGSN nº 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da op-
ção pelo SIMPLES NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data da publicação deste Termo. A impugnação 
deverá ser dirigida ao Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária e 
protocolada na unidade do POUPATEMPO deste município.
São José do Rio Preto, 16 de Junho de 2021.
Carlos Alberto Paula Alves Auditor-Fiscal Tributário Municipal 
Chefe da Inspetoria 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Alceu de Oliveira Junior -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento do Auto de Multa nº 22367 
referente Auto de Infração (Div 379),  data de vencimento 
08/04/2021.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou WhatsApp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “Não Procu-
rado”, na data 03/05/2021.
São José do Rio Preto, 16 de junho de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Aline Pereira de Almeida da Silva Me -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento Multa da Vigilância Sa-
nitária (Div 72), AIIM AIF-I-LF 000015, data de vencimento 
28/11/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “MUDOU-
-SE”, na data 27/05/2021.
São José do Rio Preto, 16 de junho de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Edilio Augusto Ribeiro Espolio de -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento referente Multa por falta 
de Atualização Cadastro (Div 389),  data de vencimento 
12/01/2021.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou WhatsApp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “Não Procu-
rado”, na data 12/04/2021.
São José do Rio Preto, 16 de junho de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Horta Urbana  Hortifrutigranjeiro Ltda -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento Multa da Vigilância Sa-
nitária (Div 33), AIIM AIF- A – D 0429, data de vencimento 
28/10/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou WhatsApp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “MUDOU-
-SE”, na data 27/05/2021.
São José do Rio Preto, 16 de junho de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Jhon Willian Grisales Cordoba -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento Multa da Vigilância Sa-
nitária (Div 72), AIIM AIF-S-M 00081, data de vencimento 
18/09/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou WhatsApp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “MUDOU-
-SE”, na data 28/05/2021.
São José do Rio Preto, 16 de junho de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Photheus XIII Administração de Bens e Participações Eireli 
-
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sis-
tema pendência de pagamento do Auto de Multa nº 22302 
referente a Multa do Comércio (div 31),  data de vencimento 
11/03/2021.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou WhatsApp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada noti-
fi cação via correio e a mesma voltou por motivo de “Não 
Procurado”, na data 03/05/2021.
São José do Rio Preto, 16 de junho de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
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Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Rede Recicla Comercial Rio Preto Ltda -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento Multa da Vigilância Sa-
nitária (Div 33), AIIM AIF-I-E 000485, data de vencimento 
23/10/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “Ausente”, 
na data 26/05/2021.
São José do Rio Preto, 16 de junho de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Uni One Adm de Bens e Participações -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento referente Auto da Multa 
nº 22303 referente ao Auto de Infração (Div 379), data de 
vencimento 11/03/2021.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou WhatsApp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada noti-
fi cação via correio e a mesma voltou por motivo de “Não 
Procurado”, na data 03/05/2021.
São José do Rio Preto, 16 de junho de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDI
TAL 
DE 

AUT
OS 
DE 
IMP
OSI
ÇÃ

O DE PENALIDADE DE MULTA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 

COMPANHIA DE ALIMENTOS 
GLORIA 02869/17 20 

UFM 
AIP-M-L 
000132 

DANTAS E NOGAROTO BOIATE 
PADARIA LTDA ME 01469/18 20 

UFM 
AIP-A-N 
000402 

EMMANOEL DA SILVA PADARIA 
ME 01471/18 17 

UFM 
AIP-A-N 
000404 

FERNANDO BERNARDO DOS 
SANTOS 02881/17 20 

UFM 
AIP-M-L 
000130 

GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA 
43360833805 01562/17 30 

UFM 
AIP-M-L 
000137 

JOSE ROBERTO DA SILVA 02868/17 20 
UFM 

AIP-M-L 
000131 

LESLIE WILD BASILIO 02871/17 20 AIP-M-L 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

A M BATISTA & CIA LTDA ME 01606/21 AIF-S-E 
000137 

AUGUSTO ACADEMIA DE NATAÇAO E 
GINASTICA EIRELI 01615/21 AIF-S-F 

000185 

BANCO DO BRASIL S/A 01609/21 AIF-S-F 
000190 

CLARICE SANTANA 28060448803 01610/21 AIF-S-F 
000189 

COMPANHIA SULAMERICANA DE 
DISTRIBUIÇÃO 01612/21 AIF-A-N 

000331 

JOAO ROBERTO MATHEUS ME 01608/21 AIF-M-L 
000186 

MOVIMENT ACTION ACADEMIA LTDA ME 01614/21 AIF-S-F 
000186 

THOMÉ COMÉRCIO DE ÓCULOS EIRELI 
EPP 01607/21 AIF-P-F 

000152 

WELLINGTON DO AMARAL BAR 01613/21 AIF-S-F 
000187 

WELLINGTON DO AMARAL BAR 01611/21 AIF-S-F 
000188 

 

 

UFM 000134 

LUDOVINA DA CRUZ ESPOLIO 02870/17 20 
UFM 

AIP-M-L 
000133 

MARIA APARECIDA DA SILVA 02878/17 20 
UFM 

AIP-M-L 
000128 

MARIO PAGOTO ESPOLIO 02875/17 20 
UFM 

AIP-M-L 
000125 

NEUZA DE SOUZA TORRES 02877/17 20 
UFM 

AIP-M-L 
000127 

PEDRO PEREIRA DA SILVA 02879/17 20 
UFM 

AIP-M-L 
000129 

WATERCIDES MOACIR SANTANA 02876/17 20 
UFM 

AIP-M-L 
000126 

ZILUAR GRANDIZOLI BERAN 02874/17 20 
UFM 

AIP-M-L 
000124 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

SIRLEY APARECIDA JURADO ISHIKAVA 01559/17 AIP-M-L 
000138 

CEZARETO OLIVEIRA & CIA LTDA 02421/17 AIP-M-L 
000135 

MISAEL PEDRO DA MOTA FILHO 02415/17 AIP-M-L 
000136 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO PARCIALMENTE 

DEFERIDAS 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 

CEZARETO OLIVEIRA & 
CIA LTDA 02421/17 2017000364774 AIF-I-E 

921 
 

EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROC
ESSO VALOR NOTIFICA

ÇÃO 

CIRURGIA PLASTICA D 
ANDREA S/S LTDA 

00615/
18 

3.313,20 (TRÊS MIL, 
TREZENTOS E 
TREZE REAIS E 

VINTE CENTAVOS) 

NRM-S-F 
000034 

ELISANGELA 
CRISTINA NOBILE ZILI 

02775/
17 

4.141,50 (QUATRO 
MIL, CENTO E 

NRM-S-F 
000035 

 

 

ME QUARENTA E UM 
REAIS E CINQUENTA 

CENTAVOS) 

HOSPITAL DO 
CORAÇÃO RIO PRETO 

00855/
18 

3.614,40 (TRÊS MIL, 
SEISCENTOS E 

QUATORZE REAIS E 
QUARENTA 
CENTAVOS) 

NRM-S-D 
000076 

JOSE CARLOS 
CORREIA 03807730826 

01062/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-A-LF 
000093 

SIMONE ANDREIA 
GUBOLIN 

01050/
18 

5.522,00 (CINCO MIL, 
QUINHENTOS E 
VINTE E DOIS 

REAIS) 

NRM-S-D 
000077 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO 

TOTAL DE PRODUTO 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

THOMÉ COMÉRCIO DE ÓCULOS EIRELI 
EPP 01607/21 AIP-P-H 

000088 
 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

CEZARETO OLIVEIRA & CIA LTDA 02421/17 AIF-I-E 921 
DEOLINDA GALVANI FIGUEIREDO 
56638280872 00660/17 AIF-A-D 

0472 

DIRCE MILANI 01230/17 
AIF-

AMB/2017-
016 

HELENA ALFREDO DA SILVA 00728/17 
AIF-

AMB/2017-
005 

JOVENITA RIBEIRO DE MATOS 00729/17 
AIF-

AMB/2017-
007 

KELVIN MARQUIORETO DE SOUZA 02607/18 AIF-I-E 812 
LETICIA MAMBELI HATTORI 00663/17 AIF-A-D 

 

 

0469 

MISAEL PEDRO DA MOTA FILHO 02415/17 
AIF-

AMB/2017-
026 

PAULA DUARTE DE MOURA 00725/17 
AIF-

AMB/2017-
004 

PEDRO CESAR DA SILVA 00619/17 AIF-A-M 
00163 

RECANTO DA BISA CASA DE REPOUSO 
LTDA ME 00699/17 AIF-S-F 

000003 

SANTO APARECIDO GUIMARÃES 00737/17 
AIF-

AMB/2017-
008 

SERGIO ROSA 00724/17 
AIF-

AMB/2017-
003 

SIRLEY APARECIDA JURADO ISHIKAVA 00727/17 
AIF-

AMB/2017-
006 

SIRLEY APARECIDA JURADO ISHIKAVA 01559/17 
AIF-

AMB/2017-
024 

 
EDITAL DE RECURSOS DE AUTO DE PENALIDADE INDEFERIDOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
CIRURGIA PLASTICA D 
ANDREA S/S LTDA 00615/18 2020000299068 AIP-S-F 

000037 
HOSPITAL DO CORAÇÃO 
RIO PRETO 00855/18 2020000302145 AIP-S-D 

000110 
SIMONE ANDREIA 
GUBOLIN 01050/18 2020000064815 AIP-S-D 

000093 
 

EDITAL DE TERMO DE INTERDIÇÃO DE PRODUTO 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO TRM 
THOMÉ COMÉRCIO DE ÓCULOS EIRELI 
EPP 01607/21 TRM-P-H 

000209 
 

São José do Rio Preto, 17 de Julho de 2021. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 

 

 

Gerente da Vigilância Sanitária 

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
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Editais de
CITAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1025954-25.2018.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Antônio Roberto Andolfatto de Souza, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ ANTÔNIO MARIANO DA SILVA, CPF 803.024.408-87, que lhe foi proposta uma ação de 
Reintegração / Manutenção de Posse por parte de Setpar Norte Rio Preto Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda, alegando 
em síntese: ser proprietária e possuidora do loteamento “Setparque Avenida 2”, com registro no 1º Cartório de Registro de 
Imóveis da cidade e comarca de São José do Rio Preto - SP, o Réu firmou com a Autora Compromisso Particular de Compra e 
Venda de Imóvel Urbano, tendo por objeto a aquisição da unidade autônoma (lote) nº 22, da Quadra 08, objeto da matrícula nº. 
121.898 do 1º Cartório de Registro de Imóveis do Município de São José do Rio Preto, tendo por medida 200,00m². O Réu 
obrigou-se a pagar o preço do lote definido no Quadro Resumo do contrato, com o primeiro vencimento em 03.08.2012, e as 
demais no mesmo dia dos meses subsequentes, até a última, sujeitas à correção e juros de 0,5000% a.m. Todavia, o Réu 
tornou-se inadimplente com o débito, cujo valor importa em R$ 17.328,33. Requer liminarmente a reintegração de posse do 
imóvel, a citação do réu, e que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, com a rescisão do contrato firmado 
entre as partes, tornando-se definitiva a reintegração de posse em favor da autora, com condenação do réu nas penalidades 
previstas no contrato, e ainda, a pagar, a título de fruição, o valor mensal correspondente aos meses em que permaneceu na 
posse do imóvel da autora sem nada pagar, além de eventuais débitos de natureza “propter rem”, tais como, IPTU, energia 
elétrica, água, etc., que serão apurados quando da efetiva desocupação do imóvel, condenando-se o réu no pagamento de 
todas as despesas e custas processuais, honorários advocatícios de sucumbência, além de eventuais outros ônus 
sucumbenciais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos 
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio 
Preto, aos 28 de maio de 2021. K-16e17/06

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:

MARCELO TOMAZ DE AQUINO e LÍVIA CAVALARI 
FIGUEIRA DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, 
empresário, divorciado, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 03 de julho de 1972, fi lho de EURICO TOMAZ DE 
AQUINO e de MARIA DE LOURDES NOSSA DE AQUINO. 
Ela, de nacionalidade brasileira, empresária, solteira, nas-
cida em São José do Rio Preto, SP, no dia 06 de agosto de 
1988, fi lha de EDUARDO BRUNHARO FIGUEIRA DA SILVA 
FILHO e de ALESSANDRA REGINA CAVALARI FIGUEIRA 
DA SILVA. 

FERNANDO ADDINY ZIROLDO e TATIANA PERPÉTUA 
MARQUES. Ele, de nacionalidade brasileira, advogado, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 16 de 
novembro de 1984, fi lho de JOSÉ FERNANDO ZIROLDO e 
de CARLA NAJAR ADDINY ZIROLDO. Ela, de nacionalidade 
brasileira, atendente de telemarketing, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 21 de maio de 1982, fi lha 
de NILSON AURELIO MARQUES e de LEONICE JULIÃO 
MARQUES. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.

São José do Rio Preto, 16 de junho 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. MARCELO TOMAZ DE AQUINO e LÍVIA CAVALA-
RI FIGUEIRA DA SILVA, sendo ELE residente e domiciliado 
no 1º subdistrito desta cidade fi lho de EURICO TOMAZ DE 
AQUINO e de MARIA DE LOURDES NOSSA DE AQUINO e 
ELA fi lha de EDUARDO BRUNHARO FIGUEIRA DA SILVA 
FILHO e de ALESSANDRA REGINA CAVALARI FIGUEIRA 
DA SILVA;

2. FABIANO RODRIGUES PEREIRA e ANA LUIZA 
DE MATOS BRÁS, sendo ELE fi lho de JOSÉ SANTOS PE-
REIRA e de ROSANGELA MARIA RODRIGUES e ELA fi lha 
de LUCIANO DIAS BRÁS e de KEILA SAMARA ALVES DE 
MATOS; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se al-
guém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório 
(R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 16/06/2021.
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Pregão Presencial nº 011/2021 
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pre-
gão Presencial nº 011/2021, do tipo “menor preço global”. 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 
de desobstrução e limpeza de ramais de esgoto, desobstru-
ção e limpeza de galerias de águas pluviais e desobstrução 
e limpeza de estações elevatórias de esgoto (EEE), todos 
com caminhão de hidrojateamento para atender as neces-
sidades do Município de Bady Bassitt/SP.  Considerando o 
teor do TC 013208.989.21-0, a Prefeitura Municipal de Bady 
Bassitt faz saber a todos os interessados a reabertura do 
Pregão Presencial 011/2021 designando a sessão para re-
cebimento e abertura dos envelopes referente ao processo 
em epígrafe foi remarcada para as 15h00 do dia 22/06/2021, 
na sede da Biblioteca Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 
58. O Edital não foi alterado, permanecendo as exigências 
já divulgadas, sem a necessidade de recontagem de prazos 
conforme §4º do art. 21 da Lei Federal 8.666/93. Informa-
ções poderão ser obtidas através do site www.badybassitt.
sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. 
Bady Bassitt, 16 de junho de 2021. LUIZ ANTONIO TOBAR-
DINI - Prefeito Municipal

Decreto n.º 3.398, de 15 de junho de 2021.

“Dispõe sobre a regulamentação do Diário Ofi cial Eletrônico 
do Município de Cedral – SP e dá outras providências”. 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Mu-
nicípio de Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei, e 
CONSIDERANDO que a publicidade dos atos, programas, 
obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos é um 
imperativo constitucional, possuindo caráter educativo, infor-
mativo e/ou de orientação social, dela não podendo constar 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 
pessoal de autoridades ou servidores públicos (CF, art. 37, 
caput e § 1º; CE, arts. 111 e 115; LOM, art. 75);
CONSIDERANDO que o gestor da coisa pública deve pau-
tar seus atos dentro dos princípios da legalidade, impesso-
alidade, moralidade, publicidade, efi ciência, razoabilidade, 
fi nalidade, motivação e interesse público;
CONSIDERANDO que a veiculação dos atos ofi ciais através 
da rede mundial de computadores – internet acaba atingindo 
um número mais expressivo de cidadãos, especialmente, 
por força da Lei Federal n.º 12.527, de 18 de novembro de 
2.011 (LAI – Lei de Acesso à Informação);
CONSIDERANDO, por fi m, o artigo 78 da Lei Orgânica do 
Município de Cedral,estabelece que a publicação dos atos 
ofi ciais poderá ser resumida, sendo feita por meio da Im-
prensa do Município;
Resolve baixar o seguinte
DECRETO:

Art. 1.º - O “Diário Ofi cial Eletrônico do Município de Cedral 
– São Paulo” se destina às publicações dos atos dos órgãos 
da Administração Direta e Indireta do Município de Cedral, 
em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, podendo 
divulgar, ainda, legislações, regimentos, decretos, normati-
vas, instruções, resoluções, decisões, portarias, ordem de 
serviços, ofícios, memorandos, licenças, permissões, avisos, 
intimações, notifi cações, comunicados, editais, informações, 
dentre outros atos ou documentos que sejam requisitados 
pelas autoridades administrativas.
§ 1.º O veículo eletrônico mencionado no caput deste artigo 
será considerado, para todos os efeitos, como o órgão ofi -
cial para publicação e divulgação de todos os atos do Poder 
Executivo do Município;
§ 2.º As edições do Diário Ofi cial eletrônico serão acessadas 
pela rede mundial de computadores no sítio ofi cial da Prefei-
tura Municipal, endereço www.cedral.sp.gov.br, com acesso 
a qualquer interessado de forma gratuita e independente de 
cadastro prévio.
Art. 2.º - As edições do Diário Ofi cial eletrônico devem ser 
assinadas digitalmente, com base em certifi cado emitido 
por autoridade credenciada, atendendo-se aos requisitos de 
autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabili-
dade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP 
– Brasil.
§ 1.º Após a disponibilização e publicação dos Diários 
Ofi ciais, estes não poderão sofrer qualquer tipo de modifi ca-
ção ou supressão, devendo eventuais retifi cações ser feitas 
através de publicação posterior.
§ 2.º O/A Chefe de Gabinete será responsável pelo encami-
nhamento e assinatura digital das edições do Diário Ofi cial 
Eletrônico.
Art. 3.º - Em caso de indisponibilidade, por motivos técnicos, 
os prazos de publicação dos atos administrativos fi carão 
automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subse-
quente à regularização;
§ 1.º Na hipótese referida no caput deste artigo, o/a Chefe 
de Gabinete deverá publicar um comunicado informando 
quanto a indisponibilidade no sítio ofi cial da Prefeitura, na 
rede mundial de computadores.
§ 2.º Quando necessário e em decorrência de urgência ou 
inviabilidade técnica ou operacional, as publicações serão 
realizadas no formato impresso, em jornais de circulação 
local ou regional, considerando como data de publicação 
aquela do local em que foi publicada.
Art. 4.º - O Diário Ofi cial Eletrônico do Município será edita-
do diariamente, a depender da necessidade de publicação, 
sendo as edições numeradas em algarismos arábicos, com 
páginas numeradas sequencialmente e devidamente data-
das.
§ 1.º Poderá, quando o caso e conveniente à Administração, 
ser editada edição extra do Diário Ofi cial Eletrônico;

§ 2.º As edições do Diário Ofi cial Eletrônico conterão o 
mínimo de uma página, sem limites para número fi nal de 
paginas.
Art. 5.º - Sem prejuízos das atribuições previstas na legisla-
ção municipal, a coordenação da Imprensa Ofi cial do Muni-
cípio, por meio das publicações do Diário Ofi cial Eletrônico, 
será feita pelo/a Chefe de Gabinete a quem competirá:
I – acompanhar as remessas e orientar quanto aos atos ne-
cessários para elaboração do Diário Ofi cial eletrônico;
II – efetuar a análise da periodicidade e regularidade da 
veiculação eletrônica, através do sítio ofi cial da Prefeitura 
Municipal de Cedral – São Paulo: www.cedral.sp.gov.br;
III – manter atualizado o cadastro dos servidores responsá-
veis por enviar as remessas a serem publicadas;
IV – cadastrar os servidores que poderão enviar remessas 
urgentes, para veiculação em edições extras;
V – manter atualizado o calendário de feriados municipais;
VI – guardar e conservar cópias das edições do Diário Ofi cial 
eletrônico;
VII – assinar as edições do Diário Ofi cial Eletrônico, por 
meio de certifi cado digital, na forma estabelecida pelo Art. 2.º 
deste Decreto;
Art. 6.º - Caberá a cada órgão do Município, em conformi-
dade com suas atribuições, a remessa das matérias para 
veiculação no Diário Ofi cial eletrônico, responsabilizando-se 
pelo seu conteúdo.
§ 1.º A autoridade máxima de cada Departamento deverá de-
signar os servidores responsáveis pelo envio das remessas, 
informando /a Chefe de Gabinete.
§ 2.º Compete aos responsáveis pelo envio das remessas:
I – enviar as remessas a serem publicadas para o responsá-
vel;
II – excluir as remessas.
Art. 7.º - As remessas a serem inseridas no Diário Ofi cial 
eletrônico deverão ser encaminhadas pelos servidores de-
signados de que trata o parágrafo primeiro do Art. 6.º deste 
Decreto, ao/a Chefe de Gabinete até as 14h00min do dia 
anterior ao da veiculação, em formato previamente estabele-
cido pelo/a Chefe de Gabinete.
Parágrafo único: As remessas urgentes ou cujos prazos de 
publicação devam ser obedecidos por força de lei, poderão 
ser enviadas para veiculação em edição extra, pelos servido-
res autorizados, excepcionalmente, no período das 14h00 às 
17h00 do dia anterior ao da veiculação.
Art. 8.º - As remessas poderão ter sua veiculação excluída 
pelo seu remetente ou responsável desde que realizadas:
I – até as 15h00 do dia anterior ao da publicação; ou
II – entre as 14h00 e as 18h00 do dia anterior ao da publica-
ção, exclusivamente para as remessas a serem veiculadas 
em edição extra.
Art. 9.º - Considera-se como data de publicação o dia da 
edição do Diário Ofi cial em que o ato foi veiculado, sendo 
considerado o dia útil seguinte para início de contagem de 
eventuais prazos.
Art. 10 - Não haverá veiculação do Diário Ofi cial Eletrônico 
nos feriados nacionais, estaduais e municipais, assim consi-
derados aqueles defi nidos em leis da entidade respectiva ou 
em datas consideradas como não-úteis pela Administração 
Municipal (sábados, domingos e pontos facultativos).
Art. 11 A veiculação e publicação do Diário Ofi cial Eletrônico 
do Municiípio de Cedral iniciará após as providências legais 
para contratação.
Parágrafo único: Após o início da publicação do Diário Ofi cial 
Eletrônico, como período de transição, será mantida durante 
30 (trinta) dias a publicação simultânea da forma atual, isto 
é, em jornal impresso local e regional, dando-se ampla divul-
gação da instituição da Imprensa Ofi cial do Município.
Art. 12- Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção,revogadas as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Cedral, 15 de junho de 2021; 91.º 
ano de Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na mes-
ma data e local de costume. 
Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 24/2021
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: APARECIDA DONIZETI RODRIGUES BA-
TATA GARCIA
CNPJ sob nº 08.640.676/0001-51
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar, para o atendimento ao Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar/PNAE, neste Município de Monte Aprazí-
vel/SP,  o (item 3 (Alho graúdo – 800 kg)) . 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência será até 31/12/2021 ou na 
entrega total dos produtos.
VALOR GLOBAL: R$19.200,00 (dezenove mil e duzentos 
reais).
Monte Aprazível, 01 de junho de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 25/2021
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: LUPÉRCIO GARCIA JUNIOR E OUTRA
CNPJ sob nº 35.051.443/0001-96
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar, para o atendimento ao Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar/PNAE, neste Município de Monte Aprazí-
vel/SP,  o (item 4 (Banana Nanica – 650 kg))  
VIGÊNCIA: O prazo de vigência será até 31/12/2021 ou na 
entrega total dos produtos.
VALOR GLOBAL: R$2.632,50 (dois mil, seiscentos e trinta e 
dois reais e  cinquenta centavos).
Monte Aprazível, 01 de junho de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 26/2021
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: LUPÉRCIO GARCIA
CNPJ sob nº 09.155.515/0001-35
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar, para o atendimento ao Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar/PNAE, neste Município de Monte Aprazí-
vel/SP,  o (item 25 (Tomate – 4.000 kg))  
VIGÊNCIA: O prazo de vigência será até 31/12/2021 ou na 
entrega total dos produtos.
VALOR GLOBAL: R$20.000,00 (vinte mil reais).
Monte Aprazível, 01 de junho de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 32/2021
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMI-
LIAR DE FERNANDÓPOLIS
CNPJ sob nº 19.631.009/0001-29
OBJETO Aquisição de gêneros alimentícios da Agricul-
tura Familiar, para o atendimento ao Programa Nacional 
de Alimentação Escolar/PNAE, neste Município de Monte 
Aprazível/SP,  o item 2 (Acelga – 500 kg), item 3 (Alho Graú-
do– 800 kg), item 5 (Batata doce– 400 kg), item 7 (Beterra-
ba– 3.000 kg),  item 8 ( Cebola – 4.500 kg),  item 9 ( Cenou-
ra – 4.358 kg), item 10 ( Cheiro Verde – 1.500 maços), item 
11 (Chuchu –500 kg), item 13 ( Laranja Pera – 1.000 kg),  
item 14 ( Limão Taiti – 1.000 kg),  item 16 ( Mamão Formosa 
– 2.250 kg), item 17 ( Maracujá – 400 kg), item 18 ( Melan-
cia – 10.000 kg), item 19 ( Mexerica Pocan – 1.000 kg), item 
20 ( Milho – 3.000 kg), item 23 (Pepino caipira – 2.000 kg), 
item 24 ( Repolho verde liso – 3.500 kg) e item 26 (Verduras 
– 3.800 maços) VIGÊNCIA:31/07/2020 a 31/07/2021 (prazo 
originário)
VALOR GLOBAL: R$184.458,42 (cento e oitenta e quatro 
mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: O prazo de vigência será até 31/12/2021 ou na 
entrega total dos produtos.
Monte Aprazível, 01 de junho de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 30/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 49/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 21/2021
OBJETO: Aquisição de materiais gráfi cos em geral destina-
dos aos diversos setores da municipalidade.
Data da realização da Sessão Pública: 06/07/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 16 de junho de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial


