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OFENSIVA CONTRA O CORONAVÍRUS

Saúde estuda transformar Teixeirão
em posto avançado para tratar doentes

O estádio do Teixeirão está sendo cogitado pela prefeitura para abrigar pacientes de coronavírus

PM usa som em 
Base Móvel para 
que populares 

fiquem em casa
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O Centro Regional de eventos ficou tomado de carros, ontem, para imunização de idosos

Primeiro dia tem drive thrus lotados 
e 17 mil vacinados contra a gripe
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Aplicativos 
impulsionam 
vendas em 

restaurantes
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Vigilância multa 
indústria e 

sorveteria em 
'caça ao Covid'
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O estádio do América, em Rio Preto, foi visitado por agentes 
da Secretaria Municipal de Saúde, ontem, com a finalidade de se 
analisar a viabilidade de instalação de um ponto de atendimento 
para pacientes menos graves infectados pelo vírus.           Pág. A3
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RP tem oito casos, 31 
internados e 148 suspeitos

Balanço divulgado, nesta 
terça-feira, pela Secretaria de 
Saúde de Rio Preto revela o 
agramento da pandemia de 
Covid-19 na cidade. 

Conforme a atualização, são 
176 notificações até o momen-
to, com oito casos positivos, 
148 em investigação e 20 
casos descartados.

Entre os pacientes, 31 estão 
internados, sendo 15 com mais 
de 60 anos.              Pág. A4

Saída de Rillo 
deve mudar 
estratégia do 

PT rio-pretense
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Cláudio LAHOS

Cláudio LAHOS

Pág. A6

Santa Casa faz campanha para 
comprar material antivírus 
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*
 ARTIGO  

Yuki Hilton de NORONHA

COVID-19 - Causas e efeitos

Estamos vivendo uma 
condição de calamidade 
muito peculiar. Medidas 
restritivas estão sendo ado-
tadas para conter o avanço 
desta “nova modalidade” de 
um vírus já conhecido. Pro-
vas científicas indicam um 
alto poder de transmissão, 
porém com baixa letalida-
de. Mas, a baixa letalidade 
é constatada apenas nos 
casos nos quais todos rece-
bem tratamento adequado. 
Por isso foram tomadas 
medidas de restrição na 
tentativa “achatar o gráfico 
de contágio”, de modo a 
ter atendimento a todos, ou 
boa parte, dos contamina-
dos. As medidas restritivas 
devem ser adotadas, mas 
deveria haver critérios mais 
bem delineados para não 
haver efeito colateral mais 
gravoso que a doença em si. 

As pessoas ditas em “grupo 
de risco” realmente devem 
ser protegidas e mantidas 
reclusas em seus lares. 
Porém, lado outro, existe 
quase um  país inteiro que 
está parando. Alguns polí-
ticos, em decisão açodada 
e buscando  popularidade, 
determinaram o fechamento 
do comércio, excetuando as 
atividades entendidas por 
eles como “essenciais”. Por 
ser um tema sem consenso, 
é impossível as decisões 
em relação ao assunto se-
rem totalmente acertadas. 
As medidas deveriam ser 
discutidas com o máximo 
de representantes dos di-
versos setores para tentar 
minimizar as consequências 
dos impactos gerados. Po-
der-se-ia fechar, paralisar 
tudo (prazos, contas, dívidas 
etc) e retornar ao status quo 
ante quando tudo “voltasse 
ao normal”. Mas, como é 
praticamente impossível esta 

Dentre os primeiros seres 
que habitaram o mundo, des-
tacam-se os germes, como 
fungos, ácaros, bactérias e 
vírus. Sabe-se que todos estes 
germes, em diferentes circuns-
tâncias, estão presentes no 
solo, nas águas, no fundo de 
rios e mares, como também no 
ar. Em geral, em situações de 
violação do equilíbrio natural, 
estes germes podem se disse-
minar e produzir doenças.

Estudos de microbiologia 
e parasitologia, ao longo dos 
séculos, permitiram documen-
tar quase que a totalidade de 
características anatômicas 
e funcionais destes germes, 
inclusive identificando o po-
tencial de patogenicidade dos 
mesmos no corpo humano.

O momento é propício para 
uma discussão acerca dos ví-
rus, já que estamos vivenciando 
uma pandemia do coronavírus. 
E sobretudo propício para uma 
discussão sobre a correlação 
entre a patogenicidade viral e 
a saúde cardiovascular. 

Antes disso, vale a ênfase 
para o fato de o coronavírus 
não ser um ‘vírus novo’, mas 
sim um vírus pouco conhecido 
no tocante as suas particula-
ridades quando em atividade 
no corpo humano. Como já 
pontuado, os germes são seres 
milenares, sem data precisa de 
seu surgimento.

A probabilidade de uma 

Viroses e a saúde 
cardiovascular 
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medida, nenhum setor deve-
ria ser impedido de funcionar 
totalmente. Os comércios 
“não essenciais” poderiam 
atuar em sistema de entrega 
ou atender pessoas, uma de 
cada vez, não sendo elas do 
grupo de risco. O Forum por 
exemplo, poderia manter 
“um” funcionário por setor 
(sendo apenas um, não iria 
ser contaminado no ambien-
te de trabalho), e assim com 
os órgãos administrativos. O 
problema reside na tomada 
de decisão de governantes 
que não têm que realizar 
uma “diária” para alimentar 
a família, não têm funcioná-
rios, não têm seu emprego 
ameaçado, não precisam 
vender mercadorias diaria-
mente para pagar as contas 
no fim do mês. Querem fazer 
crer que a solução dada ao 
problema foi tomada apenas 
tencionando proteger vidas 
humanas e isso, caso verda-
deiro, é muito nobre. Perder  

infecção viral, qualquer que 
seja o vírus, causar um agravo 
cardiovascular é eminentemente 
pequena. No entanto, existe um 
quadro denominado miocardite 
viral, que merece atenção e es-
clarecimentos.

O músculo do coração cha-
ma-se miocárdio e sua função 
primordial é executar a função 
de uma bomba propulsora, eje-
tando sangue para os pulmões 
e para todos os outros órgãos e 
estruturas corpóreas. Sem este 
mecanismo pleno, pode existir 
vida, mas com muita limitação 
e restrições. 

A ocorrência de um proces-
so inflamatório do miocárdio 
consiste na miocardite, sendo 
que uma infecção viral pode ser 
causadora deste quadro. Não 
necessariamente o vírus atinge 
primariamente o miocárdio; na 
maioria dos casos, o indivíduo 
pode estar apresentando uma 
infecção viral de vias aéreas ou 
até uma infecção viral digestiva 
e, secundariamente, a infecção 
viral se estender até o miocárdio, 
desencadeando a miocardite 
viral.

Os indivíduos portadores 
de miocardite viral apresentam 
sintomas de um processo in-
flamatório genérico associado 
a sintomas de insuficiência 
cardíaca. Sintomas genéricos 
seriam febre, prostração e dores 
generalizadas pelo corpo; os sin-
tomas de insuficiência cardíaca 

        A OCORRÊNCIA DE UM PROCESSO INFLAMATÓRIO DO 
MIOCÁRDIO CONSISTE NA MIOCARDITE, SENDO QUE UMA 
INFECÇÃO VIRAL PODE SER CAUSADORA DESTE QUADRO

   “
”

emprego, os bens, o dinheiro 
etc. é, para a maioria da 
população, menos gravoso 
que perder a vida. Mas, se 
for para proteger a vida de 
doenças em geral, então 
teríamos que ter parado 
há muito tempo atrás. Não 
precisa de dados científicos 
para saber que todos os dias 
milhares de pessoas morrem 
ao redor do mundo por  diver-
sas doenças. Alguém poderia 
dizer: “mas esta doença 
temos que prevenir porque 
ela é altamente contagiosa”. 
Ora, todos os anos milhares, 
talvez milhões, de pessoas 
morrem por uma “simples 
gripe”, por consequências 
colaterais de desnutrição, 
por consequência da  AIDS, 
hepatite, câncer, diabetes, 
tuberculose, ataques cardía-
cos, nascimento prematuro, 
diarreia,  pneumonia, raiva, 
cólera, sarampo, assaltos 
nas ruas, acidentes de trân-
sito, homicídios etc. Esta 

pandemia também irá ma-
tar pessoas, mas o pânico 
e os efeitos colaterais de 
certas medidas irão gerar 
graves consequências que 
do mesmo modo levarão 
ao perecimento de muitas 
outras. Parte da imprensa 
prega o “caos”, mas se 
preocupa, defendendo inte-
resses particulares, apenas 
em criticar a postura pessoal 
daqueles que, bem ou mal, 
estão tentando amenizar as 
consequências. Temos que 
realmente cuidar para tentar 

impedir o avanço deste vírus, 
mas não devemos “errar na 
dose”. Geralmente remédios 
são amargos, porém não 
devem ser mortais. Temos 
que continuar a combater 
a disseminação para não 
contrairmos o vírus, mas, 
mais do que isso, devemos 
nos cuidar para não “conta-
minarmos” os demais. 

 Yuki Hilton de Noro-
nha. Advogado. OAB/SP n°. 
316.046.

seriam cansaço progressivo, ton-
turas, palpitações e inchaço nos 
membros inferiores. Este tipo de 
miocardite costuma apresentar 
um curso agudo, uma vez que o 
período entre o ‘ataque viral’ ao 
miocárdio e o surgimento dos 
sintomas tende a ser curto.

O tratamento da miocardi-
te viral não é um tratamento 
específico, ou seja, não existe 
o tratamento específico para o 
vírus causador, mas sim medidas 
terapêuticas voltadas para os 
sintomas e complicações. 

A miocardite viral pode ser 
branda e controlada por meio de 
repouso, observação e exames 
complementares. Nos casos 
mais complicados, o indivíduo 
precisa ser acompanhado diaria-
mente em uma unidade de te-
rapia intensiva, além de receber 
carga maior de medicamentos 
que auxiliem no desempenho 
miocárdico.

*Edmo Atique Gabriel - Car-
diologista com especialização 
em Cirurgia Cardiovascular, 
orientador de Nutrologia e 
Longevidade e coordenador 
da Faculdade de Medicina da 
Unilago

www.drgabrielcardio.com.br
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Chapa completa
O presidente do partido Avante, 

Renan Virgíneo, informou que a chapa 
de pré-candidatos a vereador já está 
completa. “Está sobrando interes-
sados em uma vaga para disputar 
cadeira na Câmara”, frisa. A lista com 
os nomes dos 26 pré-candidatos, de 
acordo com ele, será divulgada na 
semana que vem. Na disputa para 
prefeito, Renan disse que o partido 
está aberto ao diálogo, porém, já tem 
tratativas com o MDB, do prefeito 
Edinho Araújo, e com o PSDB, do 
pré-candidato Renato Pupo.

Tempo de TV
Carlos Henrique disse que Marco Rillo 

defendeu unir os pré-candidatos a vere-
ador do PT e do Psol, com o objetivo de 
formar uma chapa competitiva e também 
para dar suporte à candidatura de João 
Paulo Rillo para prefeito. Como o PT tem 
o maior tempo no horário eleitoral na 
televisão, o secretário petista destacou 
que a proposta de unificação de 
uma chapa iria beneficiar os 
candidatos do Psol. “O Psol 
não ofereceu nada para 
nós, mas queria fazer 
cabelo, barba e bigode”, 
ressaltou.

Triste
Marco Rillo disse que não tinha outra saída política a não ser deixar o PT. “Eu estou 

triste”, admitiu. Depois de mais de 30 anos atuando na sigla, o vereador defendia uma 
chapa completa, na majoritária e na proporcional, com candidatos do PT e do Psol. 
Como a coligação na proporcional está vetada pela Justiça Eleitoral, filiados do PT, por 
exemplo, teriam que migrar para o Psol para formar chapa. “Depois cada candidato 
voltaria para o seu partido”, ponderou. A cúpula do PT não aceitou.

Olhos 
abertos

Com a pandemia pro-
vocada pelo covid-19 e 
agora com a campanha de 
vacinação contra o vírus 
influenza – para maiores 
de 60 anos – a Prefeitura 
mobilizou uma grande equi-
pe da área da saúde para 
atender a demanda. Edinho 
Araújo (MDB) está de olho 
na campanha contra a gripe, 
porém, sem perder de vista 
o mais importante neste 
momento: o coronavírus. As 
regras devem ser seguidas à 
risca, ou seja, nada de aglo-
meração, isolamento em 
casa e higiene como manda 
as autoridades sanitárias.

Encabeça
O ex-deputado estadual João Paulo Rillo 

(Psol), filho do vereador Marco Rillo, vai en-
cabeçar a chapa na disputa pela Prefeitura. 
Se o PT aceitasse a formação provisória, o 
vice na chapa seria indicado pelos petistas. 
A direção do PT, no entanto, promete lançar 
candidato próprio para prefeito. Segundo 
Rillo, sem uma composição provisória para 
reforçar uma provável chapa PT/Psol, as 
siglas correm o risco de não eleger nenhum 
vereador. “O PT não tem nome para formar 
chapa competitiva”, revela.

Proíbe 
corte

Um grupo de deputados 
apresentou projeto que pro-
íbe o corte de luz, água e gás 
das pessoas mais pobres, 
por não pagamento durante 
a pandemia do covid-19. O 
critério para impedir o corte 
será a inscrição no Cadas-
tro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal. 
A proposta também reduz 
a cobrança de juros pelos 
bancos dos mais pobres, das 
microempresas e dos micro-
empreendedores individuais, 
ou seja, seja limitada ao 
percentual da taxa básica de 
juros da economia, a Selic.

Novo cenário
O secretário de comunicação do PT, 

Carlos Henrique de Oliveira, informou que 
a direção da sigla vai estabelecer um novo 
cenário para escolher um nome na disputa 
pela Prefeitura, e também na formação 
da chapa de pré-candidatos a vereador. O 
motivo é a saída do vereador Marco Rillo 
da sigla. “Vamos reconstruir uma nova ló-
gica”, ponderou. Oliveira acrescentou que 
a proposta de Rillo, para formar uma cha-
pa na proporcional PT/Psol, unificada com 
partidos da esquerda, “não foi possível”.

Pé atrás
Mesmo com informa-

ção consistente de que 
Valdomiro Lopes (PSB) 
não irá disputar as eleições 
para prefeito, presidentes 
de partidos acreditam que 
o ex-prefeito ainda não 
jogou a toalha e pode en-
trar na disputa. Para um 
observador político, que 
conhece o ex-prefeito de 
perto, essa desconfiança 
dos adversários não tem 
nenhum sentido. Segundo 
ele, Valdomiro está fora do 
páreo, inclusive, vai além, 
prevendo que o PSB corre 
o risco de não ter nem 
chapa de candidatos a 
vereador.

Uma única adaptação seria necessária 
que é a instalação de um elevador no 

local. “Eles gostaram do que viram. Mas 
ainda não é nada certo, eles estão se 

precavendo para o que pode acontecer. 
E analisando possibilidades”, afirmou 

Italiano

O presidente do América 
Futebol Clube, Luiz Donizet-
te Prieto (Italiano), afirmou 
que instalações do estádio 
Benedito Teixeira (Teixeirão) 
foi vistoriado pela Secre-
taria Municipal de Saúde 
de Rio Preto nesta terça-
-feira (24) e poderá se 
transformar em um ponto 
de atendimento de casos 
confirmados de coronavírus 
(Covid-19).

Italiano afirmou que eles 
(representantes da secreta-
ria) gostaram do local por 
ser arejado e seguro. Os 
espaços vistoriados foram 
nove quartos (cada um tem 
64 m²), a sala de imprensa  
e a cozinha. O Teixeirão 
também tem seis vestiá-

rios dos quais um tem 300 
m² e outros cinco 250 m² 
cada, que se for necessário 
poderão ser usados.

Inicialmente, segundo o 
presidente, o local atende-
ria pessoas com mais de 60 
anos (faixa etária de risco 
maior). 

Uma única adaptação 
seria necessária que é a 
instalação de um elevador 
no local. “Eles gostaram do 

que viram. Mas ainda não 
é nada certo, eles estão 
se precavendo para o que 
pode acontecer. E analisan-
do possibilidades”, afirmou 
Italiano. 

Engenheiros da Secre-
taria de Obras devem fazer 
uma vistoria no local nesta 
quarta-feira (25) para estu-
dar de que forma o elevador 
deveria ser instalado se 
necessário. 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br
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Engenheiros devem fazer nova vistoria no estádio

ESTÁDIO VISTORIADO 

PT deve mudar estratégia 
com saída de Marco Rillo

A saída do vereador Marco 
Rillo do PT (Partido dos Traba-
lhadores) muda a estratégia que 
vinha sendo formulada pelo par-
tido para as eleições deste ano 
no que diz respeito à montagem 
de uma união dos partidos de 
esquerda na cidade.

Em nota, o PT afirmou que 
apesar dos esforços e, princi-
palmente, do tratamento res-
peitoso na composição de uma 
coligação eleitoral dispensado 
ao Psol e ao PC do B, recebeu, 
em retribuição, resistência ao 

único compromisso exigido que 
era o fortalecimento da chapa 
de candidatos à vereança do PT.  

Fato que não foi aceito tanto 
que teve a saída de Rillo do PT 
e a sua filiação ao Psol, atitude 
que foi tomada por outros pré-
-candidatos também. 

Com essa união da esquer-
da, o próprio partido estava 
disposto a abrir mão de uma 
candidatura própria em Rio 
Preto.

Em outro trecho na nota, 
eles afirmam que deve con-
siderar concluída e superada 
esta etapa de formação de uma 

Sérgio SAMPAIO frente de esquerda para as elei-
ções deste ano. Passando de 
imediato a focar na resolução 
política eleitoral do partido que 
terminou a candidatura própria 
em todos os municípios que for 
possível.

No que diz respeito a nomes 
e como ficará a situação da 
chapa de candidatos a verea-
dores, a presidente do partido, 
Celi Regina da Cruz, afirmou 
que isso será discutido poste-
riormente. 

“Ainda não falamos sobre 
esse assunto. Vamos discuti-lo 
em outro momento”, afirmou Celi. 

TROCOU PARTIDO APÓS 31 ANOS

Em pronunciamento no 
rádio e na TV na noite desta 
terça-feira (24), o presidente 
Jair Bolsonaro afirmou que o 
novo coronavírus (covid-19) 
está sendo enfrentado e pediu 
calma à população. “Sem pâ-
nico ou histeria, como venho 
falando desde o princípio, ven-
ceremos o vírus e nos orgulha-
remos”, disse o presidente.

Bolsonaro afirmou que 
as autoridades devem evitar 
medidas como proibição de 
transportes, o fechamento de 
comércio e o confinamento 
em massa. “Nossa vida tem 
que continuar. Os empregos 
devem ser mantidos. O sus-
tento das famílias deve ser 
preservado. Devemos, sim, 
voltar à normalidade”, des-
tacou.

O presidente voltou a dizer 
que o grupo de risco para 
a doença é o das pessoas 
acima dos 60 anos de idade 
e que não teria necessidade 
de fechamento de escolas, já 
que são raros os casos fatais 
de pessoas sãs com menos 
de 40 anos. Segundo ele, 
90% da população não terá 
qualquer manifestação da 
doença, caso se contamine, 
e a preocupação maior deve 
ser não transmitir o vírus, “em 
especial aos nossos queridos 
pais e avós”.  Sobre os tra-
balhos das equipes de saúde 
em todo o país, coordenadas 
pelo ministro da Saúde, Hen-
rique Mandetta, Bolsonaro 
confirmou que ocorreu um 
planejamento estratégico para 
manter um atendimento eficaz 
dos pacientes no Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Jair Bolsonaro disse ainda 
acreditar na capacidade dos 
cientistas e pesquisadores 
para a cura dessa doença e 
falou que o governo recebeu 
notícias positivas sobre o uso 
da cloroquina no tratamento 
da covid-19. Ele aproveitou o 
pronunciamento para agradecer 
quem está na linha de frente no 
combate ao novo coronavírus. 

Bolsonaro 
pede calma e 
diz que país 

vencerá novo 
coronavírus

Agência BRASIL

Teixeirão pode ser usado no 
atendimento ao coronavírus 

Tempo de TV
Carlos Henrique disse que Marco Rillo 

defendeu unir os pré-candidatos a vere-
ador do PT e do Psol, com o objetivo de 
formar uma chapa competitiva e também 
para dar suporte à candidatura de João 
Paulo Rillo para prefeito. Como o PT tem 
o maior tempo no horário eleitoral na 
televisão, o secretário petista destacou 
que a proposta de unificação de 
uma chapa iria beneficiar os 
candidatos do Psol. “O Psol 
não ofereceu nada para 
nós, mas queria fazer 
cabelo, barba e bigode”, 

Celi discursa observada por Rillo e outras lideranças
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Edinho declarou que as-
sinou decreto em sintonia 
com medidas dos governos 
federal e estadual

Cláudio LAHOS

Rio Preto confirma oito casos de Covid-19 
e prefeito decreta calamidade pública

O prefeito Edinho Araújo 
decretou, na tarde desta terça-
-feira (24), calamidade pública 
na cidade. O município, que 
até segunda-feira (23) havia 
contabilizado cinco casos po-
sitivos de coronavírus, ontem, 
registrou oito casos e 176 no-
tificações, deste total estão em 
investigação 148 e 20 foram 
descartados. 

Segundo a Secretaria de 
Saúde, 31 pacientes estão 
internados, sendo 15 mulheres 
e 16 homens. Entre os confir-
mados internados, um está es-
tável e outro em estado grave. 
Os outros seis casos estão em 
isolamento domiciliar. 

Ainda conforme a Saúde, 
entre os internados estão duas 

Mariane DIAS 
redacao@dhoje.com.br

crianças menores de seis me-
ses. 

Quatro crianças entre seis 
meses e quatro anos, cinco 
pessoas entre cinco e 19 anos, 
cinco pessoas entre 20 e 59 
anos e 15 pessoas com 60 anos 
ou mais.

Diante da situação, o prefeito 
Edinho Araújo disse que “assinei 
um decreto de calamidade públi-
ca reconhecendo esta situação 
no nosso município em sintonia 
com as medidas que estão sen-
do tomadas pelo governo federal 
e pelo governo estadual. Isso 
não muda o que decretamos a 
questão de emergência. Esse 
decreto de calamidade amplia 
os instrumentos que o secretário 
de Saúde passa a ter no sentido 
de combater o novo coronavírus. 
Ele poderá requisitar servidores 
de todas as secretarias e tam-

A Polícia Militar de Rio Preto 
está ajudando na orientação da 
população sobre a importância 
de ficar em casa neste momen-
to de pandemia do coronavírus 
(Covid-19). 

Um áudio foi colocado na 
Base Móvel que está percor-
rendo as principais ruas da ci-
dade e onde é observada aglo-
meração de pessoas o mesmo 
é acionado para que todos 
tomem ciência da necessidade 
de ficarem em isolamento.

Sérgio SAMPAIO

Polícia Militar 
alerta a população 

Educação começa a cadastrar famílias em Rio Preto

Os pais de alunos de rede 
municipal já estão procurando 
as escolas para se cadastrar e 
receber o Kit Alimentação que 
será fornecido pela Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento 
de Rio Preto. 

Essa ação emergencial vem 
para garantia de alimentação 
escolar a alunos que necessitam 
do recurso no período em que 
estiverem em isolamento domi-
ciliar, por conta do coronavírus 
(Covid-19).

O cadastramento será feito 
na unidade escolar na qual o 
aluno da rede municipal estuda 
e poderá ser feito de segunda à 
sexta-feira – cada uma das uni-
dades terá um horário de atendi-
mento diferenciado definido pela 
própria escola. A orientação é 
que os pais não se aglomerem.

Os pais que se cadastrarem 

nesta primeira semana, até o 
dia 27 de março, começarão a 
receber os kits no dia 2 de abril. 

Em vídeo divulgado pela pre-
feitura, o secretário de Agricultu-
ra, Antônio Pedro Pezzuto, disse 
que caso haja um procura muito 
grande nesta primeira semana, 
inicialmente serão atendidas as 
famílias com maior vulnerabili-
dade que estão castradas nos 
CRASs (Centro de Referência de 
Assistência Social) e na sequên-
cia as demais famílias. 

Diariamente eram servidas 
130 mil refeições para os 41 
mil alunos da rede municipal 
espalhados pelas 145 escolas.

A secretaria fará dois tipos 
de kits: um para as crianças de 
3 meses a um ano (que contará 
com uma seleção de alimentos 
para esta idade, além de leite 
e produtos para a papinha) e 
outro kit para crianças a partir 
dos 2 anos.

Sérgio SAMPAIO

Sindicato dos 
bancários aguarda 

resposta de federação 
sobre funcionamento 

de agências

O Sindicatos dos Bancários 
de Rio Preto e Região ainda 
aguarda uma resposta final da 
Federação Nacional dos Bancos 
(Fenaban) sobre o funciona-
mentos das agências diante 
da pandemia do Covid-19. A 
resposta da Fenaban estava 
prevista para esta terça-feira, 
24, mas só algumas reivindica-
ções foram atendidas. 

Segundo o vice-presidente 
regional do sindicato, Hilário 
Ruiz, ainda não chegou ne-
nhuma resposta a respeito das 
medidas que vão ser adotadas 
pelos bancos. 

“A reunião da  Fenaban 
ainda não acabou, não chegou 
nenhuma resposta ainda”, disse 
o sindicalista.

Em videoconferência com 
a Comissão executiva Bancá-
ria Nacional de Negociação 
(CEBNN/CONTEC), a Fenaban 
anunciou nesta terça algumas 
medidas preventivas ao corona-
vírus e também uma campanha 
de utilidade pública das mudan-
ças no funcionamento dos cinco 
maiores bancos.

NOVAS MEDIDAS
Em agências previamente 

selecionadas, haverá atendi-
mento exclusivo para públicos 
vulneráveis, das 9h às 10h 
(exceção do Bradesco, que, 
devido ao volume, vai dedicar o 
horário das 8h às 10h nos dias 
de pagamento de benefícios). 
As informações serão disponi-
bilizadas em comunicado em 
cada agência.

O atendimento para os de-
mais públicos será das 10h às 
14h, com limite de pessoas no 
interior das agências e apenas 
com transações essenciais.

Em casos de TED e alto valor, 
todos os bancos criaram pro-
cessos, a fim de que os clientes 
(PJ E PF) possam solicitar o au-
mento de limite pontualmente 
para transferências de valores 
elevados. Os processos são re-
lacionados à disponibilização de 
canais para que o cliente solicite 
aprovação de uma transferência 
específica. 

Os limites foram avaliados 
de uma forma geral, para man-
ter a segurança e confiabilidade 
do sistema.

Luciano RAMOS

Pais de alunos da rede municipal estão se cadastrando

Saúde amplia para três os pontos de 
vacinação drive-thru contra gripe

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto dará início nesta 
quarta-feira (25) a um novo 
ponto de atendimento drive-
-thru da Campanha Nacional 
de Vacinação contra gripe. 
Com a medida, o município 
passa a ter três locais em que 
os idosos poderão receber as 
doses sem precisar sair do 
carro, os outros dois pontos 
ficam no Centro Regional de 

Eventos e no Parque Ecológico 
Norte, este terceiro local será 
no Parque Tecnológico.

No primeiro dia da cam-
panha de vacinação, 16.956 
pessoas foram imunizadas, 
sendo 1621 no drive-thru do 
Centro Regional de Eventos e 
927 no do Parque Ecológico 
Norte. O município já recebeu 
uma nova remessa de vacina 
com mais 32 mil doses. As 
remessas são realizadas se-
manalmente, de acordo com 
a demanda.

Mariane DIAS 
redacao@dhoje.com.br

A campanha teve início 
ontem (24) e segue até o 
dia 15 de abril. Estão sendo 
vacinados idososEnfermei e 
profissionais da área de saú-
de. O principal objetivo deste 
tipo de serviço é diminuir ao 
máximo a exposição dos idosos 
ao risco de contágio pelo novo 
coronavírus. 

A segunda etapa da campa-
nha inclui em seu público-alvo 
público professores, portado-
res de doenças crônicas e for-
ças de segurança. Na terceira 

e última etapa, que começa 
em 9 de maio, serão incluídas 
crianças de seis meses a me-
nores de seis anos, gestantes, 
puérperas, povos indígenas, 
privados de liberdade, funcio-
nários do sistema prisional e 
adultos com idades de 55 a 
59 anos.

Para 9 de maio, está mar-
cado o Dia de Mobilização 
Nacional, quando as Unidades 
Básicas de Saúde estarão 
abertas para a vacinação. A 
campanha vai até o dia 22 

Divulgação

CAMPANHA NACIONAL

KIT ALIMENTAÇÃO PANDEMIA

OLÍMPIA

bém das terceirizadas”. 
O prefeito acrescentou ainda 

que “nós estamos tomando es-
sas providências no sentido de 
minimizarmos o máximo possível 
a propagação dessa contamina-
ção do vírus que está tomando 
conta de todo o planeta”. 

Assinei um decreto de 
calamidade pública 
reconhecendo esta 
situação no nosso 

município em sintonia 
com as medidas que 
estão sendo tomadas 
pelos governos federal 

e estadual

“

”

Enfermeira aplica vacina em idosa dentro de carro

Cláudio LAHOS

Ao todo, 120 merendeiras 
das 435 que atuam na rede 
estarão produzindo estes kits 
que serão distribuídos para as 
famílias que necessitem deste 
reforço alimentar para os alunos 
da rede municipal.

O cadastramento poderá ser 
feito a qualquer momento, onde 
a expectativa é que na semana 
seguinte ao cadastramento os 
beneficiados passarão a receber 
o kit.

Banco do Brasil alterou o seu horário de funcionamento

Cláudio LAHOS

FIQUEM EM CASA
DivulgaçãoComércio fecha após cidade 

declarar situação de emergência

Devido ao Covid-19 várias 
medidas estão sendo adotadas 
para a proteção de toda popu-
lação e para que o vírus não 
se multiplique ainda mais. Em 
Olímpia, a Prefeitura declarou 
Situação de Emergência, no 
último dia 20, com estratégias 
para evitar a propagação do 
vírus e ainda definiu novas 
medidas para auxiliar a econo-
mia, tendo em vista o impacto 
financeiro da situação na vida 
dos moradores, comerciantes e 
empresários locais. 

Nesta terça-feira, dia 24, a 
prefeitura divulgou ainda a am-
pliação de ações de enfrenta-
mento ao novo coronavírus, pu-
blicando mais um decreto para 
regulamentar o funcionamento 
dos funerais, bem como trouxe 
novas regras para a abertura 
dos serviços de alimentação, 

clínicas médicas e veterinárias 
e instituições bancárias. 

De acordo com o decreto, 
além das medidas judiciais 
cabíveis, em caso de descum-
primento de quaisquer medidas 
previstas no decreto que declara 
Situação de Emergência, os 
infratores estarão sujeitos a 
pagar uma multa no valor de 
100 UFESP (Unidade Fiscal do 
Estado de São Paulo), totalizan-
do R$ 2.761,00.

No prazo de 24h, em haven-
do reincidência, será aplicada 
a multa em dobro, e permane-
cendo a reincidência no prazo 
de 48h implicará na cassação 
do alvará de funcionamento do 
estabelecimento infrator. 

A empresária Driele Cassi-
lhas destacou a importância 
dessa medida. “O comércio 
tem que fechar sim, por causa 
da aglomeração de pessoas. 
Vamos ter prejuízo, mas temos 
que evitar mortes”, finalizou.

Isabela MARTINS
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Servente é preso após 
quebrar vidraça e furtar 

loja de decoração

Um servente, sem resi-
dência fixa e com 41 anos, 
foi preso em flagrante, por 
policiais militares de Rio 
Preto, na madrugada desta 
terça-feira, após furtar uma 
loja de decoração na rua 
Coronel Spínola de Castro, 
na área central da cidade.

Conforme o registro po-
licial, o acusado jogou uma 
pedra e quebrou a vidraça 
do estabelecimento comer-
cial, de onde furtou oito 

tapetes.
Um popular viu e passou 

a seguir o suspeito, que foi 
até os fundos da sede social 
de um clube. A testemunha 
acionou a PM, que prendeu 
o morador de rua embaixo 
do viaduto Jordão Reis.

As mercadorias foram 
recuperadas e entregues à 
vítima. O indiciado, que já 
tem passagens anteriores 
pela polícia, teve a prisão 
confirmada, sendo enca-
minhado à carceragem da 
DIG/Deic.

Daniele JAMMAL

Carceragem DIG/Deic

Arquivo DHOJE

JOSÉ ARNALDO PITTON – Falecido 
no dia 24/03/2020 aos 87 anos de idade. 
Era casado com Anna Ber tazo Pitton, 
deixando os fi lhos: Ana Maria, Maria Alzira, 
Virgílio e José. Sepultamento ocorreu no 
dia 24/03/2020 às 14h, saindo do velório 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

JOSÉ EGIDIO GOMES – Falecido no dia 
24/03/2020 aos 76 anos de idade. Era viúvo 
de Catarina Olegario Gomes, deixando os 
fi lhos: Anderson e Carolina. Sepultamento 
ocorreu no dia 24/03/2020 às 11h, saindo 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.

 
ODEMAR DE FREITAS – Falecido no dia 

23/03/2020 aos 75 anos de idade. Era casa-
do com Hete Feltrin de Freitas (2ª núpcias), 
deixando os fi lhos: Jane, Jaqueline, Janete, 
Odemara, Marcia, Odemar, José e João Pau-
lo. Sepultamento ocorreu no dia 23/03/2020 
às 17h, saindo do velório Jardim da Paz para 
o cemitério Parque Jardim da Paz.

REGINA CELIA GOIS DE ALMEIDA – 
Falecida no dia 24/03/2020 aos 50 anos de 
idade. Era viúva de Levy Araújo dos Santos, 
deixando os fi lhos: Levy, Nathyelen e Higor. 
Sepultamento ocorreu no dia 24/03/2020 
às 17h, saindo do velório Cardassi para o 
cemitério Municipal.

CÉLIA BASTOS SERENI – Falecida 
no dia 24/03/2020 aos 67 anos de idade. 
Era casada com José Aparecido Sereni, 
deixando os fi lhos: Emerson e Wanderson. 
Sepultamento ocorreu no dia 24/03/2020 
às 10h30, saindo do velório Capelas Prever 
Rio Preto par o cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS

Vândalos depredam 
ônibus e alambrado 

em Mirassol

Um ônibus e o alambra-
do do campo de futebol do 
Departamento de Esportes e 
Lazer da Prefeitura de Miras-
sol foram alvo de vandalismo 
no último fim de semana.

Ao chegarem para traba-
lhar na manhã desta segun-
da-feira, dia 23, funcionários 
notaram que o para-brisa de 
um dos ônibus do Departa-
mento estava trincado por 
um objeto desconhecido. 

Além disso, parte do 
alambrado do Campo de 
Futebol Jocenir Bitencourt 
estava cortado. Em nota 
a Prefeitura mirassolense 
informou que “ao constatar 
os atos de vandalismo foram 

adotadas as medidas cabí-
veis para tentar identificar a 
autoria do crime”. 

Da REDAÇÃO

SEM PISTAS

NO CENTRO

Sete estabelecimentos são multados pela 
Vigilância Sanitária por descumprirem decreto

A Vigilância Sanitária de 
Rio Preto está fazendo ron-
das diárias e multando es-
tabelecimentos que estejam 
descumprindo as medidas 
de prevenção contra o Co-
ronavírus. Até o momento, 
sete estabelecimentos foram 
multados na cidade.

As sete autuações feitas 
pela Vigilância Sanitária de 
Rio Preto aconteceram entre 
a segunda-feira, 23, e a tar-
de desta quarta-feira, 24. A 
multa para quem descumprir 
a ordem é de 200 Ufesp (Uni-
dades Fiscais do Estado de 
São Paulo), cerca de R$ 6 mil. 

De acordo com a Vigilân-
cia, até o final da tarde de 
segunda, cinco estabeleci-
mentos haviam sido multa-

dos - uma igreja evangélica, 
um restaurante e três super-
mercados. Nesses casos, as 
multas foram dadas por esses 
locais estarem descumprindo 
a ordem de distância de uma 
pessoa para a outra.

Durante esta quarta, mais 
dois estabelecimentos foram 
multados, uma sorveteria e 
uma indústria. Ambas des-
respeitaram o decreto. Na 
indústria o problema foi o 
refeitório. Nenhum dos locais 
foi fechado, apenas aplicadas 
as multas. O fechamento só 
ocorre diante da reincidência 
das infrações. 

Essas infrações são por 
desobediência do Decreto 
18.559 e 18.561, da Prefei-
tura de Rio Preto. O mesmo 
acontece para quem deso-
bedecer o Decreto 64.881 
assinado pelo governador João 

Luciano RAMOS

CORONAVÍRUS

VAGATOMIA

Segundo investiga-
ções da PF, a ins-
tituição de ensino 
está envolvida em 
denúncias de venda 
de vagas no curso 
de medicina e irre-
gularidades no exa-
me de revalidação 
de diplomas, fraude 
no programa FIES e 
ProUni que chegam 
em até R$ 500 mi-
lhões

O advogado Adib Ab-
douni conseguiu no Tri-
bunal Regional Federal 
retornar ao cargo de 
reitor da Universidade 
Brasil, em Fernandó-
polis, após conseguir 
habeas corpus assina-
do pelo desembargador 
federal Paulo Fontes, da 
5ª Turma do TRF da 3ª 
Região na tarde desta 
segunda-feira, 23.

Ele estava afastado 
desde 13 de fevereiro, 
depois da ordem de um 
juiz federal de Jales. Ab-
douni foi acusado de ter 
ameaçado testemunhas 
em uma Live no Insta-
gram a alunos do curso 
de Medicina do câmpus. 

A instituição está en-
volvida em denúncias de 
venda de vagas no curso 
de medicina e irregu-
laridades no exame de 
revalidação de diplomas, 
fraude no programa FIES 
e ProUni que chegam 
em até R$ 500 milhões.

Ele ainda alegou em 
sua defesa que seu afas-
tamento da reitoria foi 
uma vingança do dele-
gado da Polícia Fede-
ral de Jales, Cristiano 
Pádua da Silva, contra 
quem entrou com uma 
representação na Supe-
rintendência da PF em 
São Paulo.

Em setembro do ano 
passado, José Fernando 
Pinto da Costa, dono da 
universidade, e seu filho 
chegaram a ser presos.

Após conseguir liminar, advogado volta ao 
cargo de reitor da Universidade Brasil

Luciano RAMOS
redacao@dhoje.com.br

Idoso é roubado dentro de casa 
e agredido com tijolada

Um desconhecido, que se-
gurava uma barra de ferro e 
um tijolo, invadiu a casa de um 
aposentado, de 61 anos, na 
Vila Anchieta, em Rio Preto, e 
roubou o celular e dinheiro da 
vítima.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o idoso estava 

assistindo televisão quando o 
marginal entrou na residência, 
por volta das 20 horas desta 
segunda-feira, e o atacou com 
uma tijolada.

O aposentado ficou ferido e 
o criminoso fugiu levando o seu 
telefone e R$ 50. À polícia, ele 
afirmou não ter condições de 
reconhecer o assaltante. Não 
há pistas, até o momento, sobre 
o caso.

Daniele JAMMAL
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VILA ANCHIETA

Um ajudante geral, de 
18 anos, e um adolescente, 
de 15, foram surpreendidos 
por uma guarnição da PM 
dentro de uma casa no Par-
que das Aroeiras II, na ma-
drugada desta quarta-feira.

O maior é vizinho da víti-
ma, um operador de máqui-
nas de 56 anos, e o menor 
mora no mesmo bairro. 

Outras três pessoas, que 
estavam sentadas na calça-
da na frente da residência 
– uma desempregada, de 
18 anos, moradora no Solo 
Sagrado; um estudante de 
17 anos e um aposentado 
de 39, ambos residentes 
no Eldorado – estão sendo 
investigadas. Há suspeita 
de que possam estar envol-
vidas na tentativa de furto.

Com a chegada da viatu-
ra, nenhum objeto chegou 
a ser retirado do imóvel. 
No Plantão, a prisão em 
flagrante foi mantida e o 
acusado indiciado por furto 
tentado noturno, qualificado 
por rompimento de obstá-
culo, escalada e concurso 
de pessoas.

Além disso, o ajudante 
irá responder por corrupção 
de menores. Ele foi levado 
para a carceragem da DIG/
Deic.

Já o infrator foi liberado 
mediante compromisso de 
se apresentar na Vara da 
Infância e Juventude rio-
-pretense.

PM flagra jovem 
e menor tentando 
furtar residência 

de vizinho
Daniele JAMMAL

Doria, que passou a valer nesta 
terça para todos os 645 muni-
cípios do Estado de São Paulo. 

O decreto estadual, assim 
como o municipal, determina 
a suspensão de uma série 
de atividades e estabelece 
o funcionamento apenas de 
serviços essenciais. A reco-
mendação também é que a 
circulação de pessoas em todo 
o Estado de São Paulo se limite 
às necessidades imediatas 
como alimentação, cuidados 
de saúde e exercício de ativida-
des essenciais, dentre outros 
pontos.   

As fiscalizações nos locais 
estão sendo realizadas pela 
Vigilância Sanitária, a Guarda 
Civil Municipal, a Polícia Militar 
e os fiscais de postura de ou-
tras secretarias que integram 
o Comitê Gestor de Enfrenta-
mento do Coronavírus.  

Divulgação

Um posto de combustível 
na avenida Ernani Pires Do-
mingues, na Região Norte de 
Rio Preto, teve um prejuízo de 
R$ 790, na tarde desta segun-
da-feira.

Uma jovem, de 19 anos, 
moradora no Nato Vetorazzo, 
entrou na loja de conveniência 
do estabelecimento comercial 
e solicitou que fossem recarre-
gados 16 celulares de prefixos 
85 e 88. 

Em seguida, ela disse que 
não tinha dinheiro para pagar as 
recargas. A PM foi acionada e a 
suspeita levada até a Central de 
Flagrantes, onde foi registrado 
boletim de ocorrência de outras 
fraudes.

Jovem recarrega 16 
celulares e dá calote 
de R$ 790 em posto

Aposentado de 83 
anos ameaça atirar em 
técnico de enfermagem

Um técnico de enfermagem, 
de 43 anos, morador no Jardim 
Simões, foi ameaçado de morte 
por um aposentado de 83 anos, 
por volta das 10h30 desta se-
gunda-feira.

Segundo a vítima, foi até 
a residência de uma dona de 
casa, de 46 anos, no Solo 
Sagrado, para solicitar que ela 
retirasse do Facebook uma 
postagem em que fazia uma 
cobrança indevida, que já havia 
dado origem a um boletim de 
ocorrência de difamação.

Ao chegar no portão do 
imóvel, foi atendido pelo idoso, 
pai da mulher, que falou que iria 
resolver a situação e ao retornar 
estava armado.

Enquanto tentava municiar 
o revólver, calibre 32, o técnico 
conseguiu desarmá-lo e acionou 
a PM. O idoso entregou aos 
policiais três cartuchos íntegros.

O acusado, de acordo com a 
polícia, possui registro da arma, 
mas está vencido. O caso foi re-
gistrado como ameaça na Cen-
tral de Flagrantes de Rio Preto e 
segue sendo investigado.

Daniele JAMMAL

SOLO SAGRADO
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Restaurantes ampliam serviço delivery, aumentam 
ofertas e deixam de cobrar taxa de entrega

O período vivido, atual-
mente, pela sociedade é de 
isolamento social, devido a 
pandemia do coronavírus (CO-
VID-19). Com isso, proprie-
tários de restaurantes de Rio 
Preto adotaram o serviço de 
delivey, com ofertas e deixa-
ram de cobrar taxa de entrega . 

A solução de entrega das 
refeições é, justamente, para 
reverter a estimativa nacional 
de um corte, aproxi-
mado, de três milhões 
de vagas, em bares e 
restaurantes, em 40 
dias. Com uma queda 
no faturamento de 
30% a 70%, segundo 
a Abrasel (Associação 
Brasileira de Bares e 
Restaurantes). 

Ainda segundo a Abrasel, 
o serviço de delivery movi-
mentou R$ 11 bilhões no ano 
passado. Viviane Lorençato é 
proprietária de um restaurante, 
localizado na Redentora, na 
Região Sul de Rio Preto, o local 
recebia, diariamente, centenas 
de pessoas e para não fechar 
as portas a empresária passou 
a oferecer marmitex delivery. 

“A gente até tinha esse 
serviço, mas não era nosso 
foco. A medida veio com a 
necessidade dessa crise. Há 
duas semanas começamos 
com esse esquema de traba-
lho, quando houve a paralisa-
ção nas escolas. Vimos o que 
estava acontecendo em outros 
países devido ao coronavírus, 

Mariane DIAS 
redacao@dhoje.com.br

então mudamos as ações”.  
Segundo a empresária, os 

clientes que adotaram a ideia 
e para não onerar o preço final 
no momento da entrega não é 
cobrada taxa, mas apenas o 
preço da marmita com valor a 
partir de R$ 10. 

“A resposta foi bem positiva, 
nosso restaurante fica próximo 
de clínicas, escolas, então to-
das essas pessoas que sempre 
almoçavam aqui continuaram 
com a rotina, porém, agora 
em casa. Remanejamos toda 

a equipe, quem 
ficava na recep-
ção está aten-
dendo os pedi-
dos telefônicos, 
quem atendia a 
mesa agora faz 
o registro dos 
pedidos e com 
isso continua-

mos com toda equipe. Temos 
cuidado com a higiene, com 
uso de luvas e álcool em gel em 
cada entrega”, frisou Viviane.  

Fernando dos Santos Tubaki 
é proprietário de um restau-
rante japonês. Ele já oferecia 
o serviço delivery, mas neste 
período as vendas dobraram  
no modelo atual. “O meu maior 
faturamento era em salão, 
devido a todos esses aconte-
cimentos paramos com esse 
atendimento e foi uma queda 
brusca de quase 70% de fatu-
ramento. Então a gente teve 
que se reinventar, intensifi-
camos nosso aplicativo, com 
empresas de entrega, abrimos 
linha de telefone para pedido 
e whatsapp, ou seja, todos os 
meios possíveis de plataforma 
que estamos podendo trabalhar 
para suprir essa demanda. Es-
tamos tendo um aumento de 
consumo pelo delivery, além 
de ser uma tendência  é o que 
vai salvar muitos empreende-
dores”, salientou. 

O empresário disse ainda 
que “oferecemos descontos, 
acima de R$ 50 a taxa de 
entrega é grátis, já os combos 
estão com preços bem abaixo”. 

Como alternativa para dri-
blar o cenário atual e fazer com 
que empresários da área da 
gastronomia mantenham seus 
empreendimentos no mercado 

R$ 11 bi
delivery

    A medida veio 
com a necessidade 

dessa crise, há 
duas semanas 

começamos com 
esse esquema 
de trabalho, 

quando houve a 
paralisação nas 

escolas 

“

”Viviane Lorençato,
empresária

CORONAVÍRUS 

e no azul, o especialista em 
Food Service, Luis Fernando 
Nardi, criou a campanha ‘Va-
mos Vencer’ que irá auxiliar, 
de forma gratuita, estabeleci-
mentos que não têm serviço 
de delivery a implantá-lo, a fim 
de minimizar os efeitos da qua-
rentena, decretada para conter 
o avanço do novo coronavírus 
(Covid--19).

“Isso vai impactar rápido 
será com uma frequência maior 
que outros setores talvez. Eu 
resolvi sair para as ruas e visitar 
alguns proprietários de bares, 
cafés, fast-food e eles falaram 
que estavam totalmente per-
didos e que o faturamento já 
caiu. Com o estabelecimento 
na rua todos os dias, o local 

recebe um cliente novo, já 
quando esse estabelecimento 
não possui um delivery ade-
quado e estruturado  ele acaba 
atendendo no delivery aquele 
que é da casa, então ele pode 
fazer o pedido por telefone, por 
whatsapp, mas ele não conse-
gue conquistar um cliente novo, 
porque não divulga, não tem 
um aplicativo próprio. Ele não 
está dentro dos market place, 
então o faturamento vai cair 
muito ou talvez nem conseguir 
se pagar ou pagar a equipe”, 
justificou. 

Segundo o especialista em 
Food Service, um dos entraves 
para a adaptação dos res-
taurantes e bares ao serviço 
de delivery é a adaptação do 

cardápio. 
“Reduzir as opções deixan-

do os itens carro chefe, maior 
lucratividade e demanda facili-
tada e retirar aqueles itens de 
menor saída ou que travam a 
produção. Depois vem a plata-
forma com o aplicativo próprio, 
whatsapp, market place e redes 
sociais. A outra é a entrega 
própria, terceirizada ou market 
place”, observou. 

As inscrições para a mento-
ria gratuita podem ser feitas por 
meio do e-mail vamosvencer@
atnzo.com.br . 

“Iremos discutir a dificul-
dade, qual a ajuda e agendar 
um horário para a consultoria 
por videoconferência”, finalizou 
Nardi.

Segundo o especialis-
ta em Food Service, 
Luis Fernando Nardi, 
um dos entraves para 
a adaptação dos res-
taurantes e bares ao 
serviço de delivery é 
a adaptação do car-
dápio; no destaque, o 
empresário Fernando 
dos Santos Tubaki

Fotos: Cláudio LAHOS

#JUNTOSNESSACAUSA

Santa Casa faz campanha para arrecadar doações 
em dinheiro para compra de EPIs e respiradores

Rio Preto já contabiliza oito 
casos positivos de Covid-19, 
profissionais da saúde acom-
panham de perto a forma como 
o número de pacientes tem 
aumentado no município. 

Diante do cenário nacional, 
a fim de dar maior reforço no 
acolhimento aos pacientes, a 
Santa Casa lançou uma cam-
panha #JuntosNessaCausa 
para arrecadar dinheiro para 
a compra de equipamentos, 
insumos e materiais no trata-
mento do coronavírus.

O hospital criou uma nova 
ala de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) específica para 
atender pacientes de coro-

navírus. “Estamos adaptando 
uma ala com 24 novos leitos 
na UTI, com 24 respiradores é 
o que podemos oferecer. Se 
a doença generalizar os leitos 
serão insuficientes”, disse o 
administrador da Santa Casa, 
Valdir Roberto Fulan.

O administrador acrescen-
tou ainda que “nós estamos 
numa crise, se perguntar como 
será ninguém sabe. A tendên-
cia é que no dia 15 de abril 
haverá muitos casos positivos 
de coronavírus em Rio Preto. A 
gente pagava R$ 4,50 na caixa 
de máscaras, depois dessa 
pandemia em cada caixa com 
50 unidades é cobrado R$ 
180”, declarou. 

O hospital estima um cres-

cimento na demanda dos ma-
teriais nas próximas semanas. 
Pensando em como impedir que 
quem circule no hospital fique 
sem equipamentos de proteção 
entre médicos, profissionais 
administrativos e pacientes, 
representantes do hospital  se 
uniram para criar a campanha. 

“Nós vamos utilizar mais 
EPIs (equipamento de proteção 
individual), precisamos proteger 
os funcionários para eles não 
adoecerem. Além disso, forne-
cer o maior número de proteção 
aos pacientes”, frisou Furlan. 

Atualmente, na Santa Casa, 
16 pessoas estão internadas 
com suspeita de coronavírus, 
deste total quatro são crianças 
e 12 adultos. 

“Vamos precisar de respi-
radores, de monitores cardía-
cos. O SUS faz 14 anos que 
não reajusta a tabela, todo o 
dinheiro que recebermos com 
as doações vamos prestar con-
tas”, contou o administrador da 
Santa Casa.  

O interessado a colaborar 
com a campanha pode fazer a 
doação por meio de depósito 
bancário pela AG: 0434, C/
C13006220-1 (Banco Santan-
der), CNPJ: 59.981.712/0001-
81 com a razão social Irmanda-
de Santa Casa de Misericórdia 
de São José do Rio Preto. 

Mariane DIAS

COVID-19

O número de mortes de-
correntes do novo coronaví-
rus (covid-19) chegou a 46, 
conforme atualização do Mi-
nistério da Saúde publicada 
nesta terça-feira (24). Até 
anteontem (23), o número 
de pessoas que vieram a 
óbito estava em 34. No do-
mingo (22), era de 25, um 
aumento de quase 20 casos 
em apenas dois dias.

O total de casos confirma-
dos saiu de 1.891 anteon-
tem para 2.201 ontem, um 
acréscimo proporcional de 
16% e de 310 em números 
absolutos. O resultado de 
hoje marcou um aumento de 
42% nos casos em relação 
a domingo, quando foram 
registradas 1.546 pessoas 
infectadas.

As mortes continuam 
restritas a São Paulo, com 
40 óbitos, e Rio de Janeiro, 
com 6 falecimentos. A taxa 
de letalidade saiu de 1,8% 
ontem (23) para 2,1% hoje.

Como local de maior cir-

culação do novo coronavírus 
no país, São Paulo também 
lidera o número de pessoas 
infectadas, com 810 casos 
confirmados. Em seguida 
vêm Rio de Janeiro (305), 
Ceará (182), Distrito Federal 
(160), Minas Gerais (130) e 
Santa Catarina (107).

Também registram casos 
confirmados Rio Grande do 
Sul (98), Bahia (76), Paraná 
(65), Amazonas (47), Per-

Agência BRASIL

Brasil tem 46 mortes 
e mais de 2 mil casos 

confirmados

nambuco (42), Espírito Santo 
(33), Goiás (27), Mato Grosso 
do Sul (23), Acre (17), Sergi-
pe (15), Rio Grande do Norte 
(13), Alagoas (nove), Mara-
nhão (oito), Tocantins (sete), 
Mato Grosso (sete), Piauí 
(seis), Pará (cinco), Rondônia 
(três), Paraíba (três), Roraima 
(dois) e Amapá (um).

Ministério da Saúde divul-
gou balanço do coronavírus 
no país nesta terça-feira.

Divulgação

Divulgação
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP 

 
EXTRATO DE ADITIVO – PROCESSO Nº 14/2020 – ADITIVO CONTRATUAL Nº 
06/2020 – PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 02/2019 
CONTRATADA: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA EPP. 
OBJETO: Prorroga por 12 (doze) meses o prazo e reajusta o valor do Contrato nº 
02/2019, que tem como objeto a divulgação, publicação e gerenciamento do 
compêndio dos atos oficiais, de efeito externo, do Município supra descrito (Lei 
Orgânica, Leis Complementares, Leis Ordinárias, Decretos Legislativos, Decretos 
Regulamentadores e Resoluções) por este fornecidos, dispostos no site 
LeisMunicipais.com.br com link direcionado à página eletrônica da Câmara, em  menu 
específico denominado “LEIS MUNICIPAIS”, cuja URL de conexão será fornecida pela 
CONTRATADA ao setor técnico da CONTRATANTE. Valor Global: R$ 9.392,76 
(nove mil, trezentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos). Vigência do 
aditivo: 01 de abril de 2020 a 31 de março de 2021. Data da assinatura do Aditivo: 
16 de março de 2020. Recursos orçamentários nº 3390.40 – Serviços de Tecnologia 
da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica. Base Legal: artigo 57, IV, da Lei 
8.666/93. São José do Rio Preto, 23 de março de 2020. Ver. Paulo Roberto 
Ambrósio – Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto – SP. 
 
 
 

ERRATA – Por um erro de diagramação, o edital abaixo não foi pu-
blicado no dia correto, 24 de março de 2020. Segue a publicação: 

Decreto n.º 3.250, de 23 de março de 2020.

“Dispõe sobre medidas destinadas aos estabelecimentos comerciais 
e de prestação de serviços do Município de Cedral para o enfrenta-
mento do coronavírus (COVID-19), e dá outras providências”. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal de 
Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, e;

Considerando os recentes desenvolvimentos da pandemia do novo 
Coronavírus (COVID-19), bem como o Decreto Estadual n.º 64.881, 
de 22 de março de 2020, resolve baixar o seguinte: 

DECRETO:

Art. 1.º - Fica determinada a realização de atividades de orientação 
e fi scalização a serem realizadas pelo departamento de fi scalização 
da Prefeitura Municipal, em conjunto com os Policiais Militares em 
exercício da Atividade Delegada, para o cumprimento no disposto 
no Decreto Federal n.º 64.881, de 22 de março de 2020; e Decreto 
Federal n.º 10.282, de 20 de março de 2020, sem prejuízo de poste-
riores determinações do Governo do Estado de São Paulo. 

Art. 2.º- Verifi cado o descumprimento do disposto neste Decreto, 
serãoaplicadas penalidades de multa; interdição parcial ou total da 
atividade e cassação do alvará de localização e funcionamentopre-
vistas na legislação municipal e demais legislações correlatas. 

§1.º - A multa a que se refere o caput do artigo 2.º será de 10 (dez) 
UFM – Unidade Fiscal Municipal, a qual equivale à R$ 1.243,00 (mil 
duzentos e quarenta e três reais), sem prejuízo das demais sanções 
cíveis e criminais cabíveis. 

§2.º - As penalidades de interdição parcial ou total da atividade e; 
cassação do alvará de localização e funcionamentoserão aplicadas 
quando verifi cada a reiteração do descumprimento deste Decreto. 

Art. 3.º - A orientação e fi scalização para o cumprimento das deter-
minações acima serão realizadas pelo departamento de fi scalização 
da Prefeitura Municipal, em conjunto com os Policiais Militares em 
exercício da Atividade Delegada. 

Art. 4.º - Os casos omissos e situações atípicas serão avaliados 
seguindo-se o disposto nas determinações do Governo do Estado 
de São Paulo. 

Art. 5.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 Prefeitura Municipal de Cedral, 23 de março de 2020; 90.º 
ano de Emancipação Político-Administrativa.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na mesma data 
e local de costume. 

Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária

Abertura de Pregão Eletrônico

Encontra-se aberto, na Delegacia Seccional de Polícia de São 
José do Rio Preto, Pregão Eletrônico nº 06/2020, Processo DSP8 
nº 16/2020 – DGP nº 540/2020, do Tipo Menor Preço, destinado à 
contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, 
asseio e conservação predial, visando à obtenção de adequadas 
condições de salubridade e higiene, com disponibilização de mão 
de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, 
conforme especifi cações constantes do Termo de Referência que 
integra o Edital como Anexo I. As informações estarão disponíveis 
no endereço eletrônico www.imesp.com.br – opção "e-negociospu-
blicos" e no Setor de Licitações e Contratos da Delegacia Seccional 
de Polícia de São José do Rio Preto, R. Benjamim Constant 3821, 
Vila Imperial, São José do Rio Preto/SP, tel. (17) 3234-1406. A 
realização da sessão pública de abertura será no dia 07/04/2020, 
às 09:30 horas, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, OC nº 
180308000012020OC00015. Fica designada como Pregoeira a 
Sra. Luciana de Almeida Carmo Mancini, RG nº 18.876.554 SSP/
SP, Delegada de Polícia Assistente, Atestado nº 357237 - Curso de 
Formação de Pregoeiro Eletrônico realizado pela Fazesp, e como 
equipe de apoio Cristina Rocha de Oliveira e Edmárcio Ferri, Inves-
tigadores de Polícia.

Scanned with CamScanner

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
RECEITAS OPERACIONAIS 2019 2018

2019 2018 CONTRIBUIÇÕES 341.528,22 523.856,66
CIRCULANTE 2.128.227,72 2.877.007,58

CAIXA E EQUIV. CAIXA 1.924.056,53 2.670.089,34 Cursos Entensão, Difusão e Atualização 11.685,10 94.877,00
Caixa 3.688,92 3.853,52
Bancos Conta Movimento 2.800,49 22.505,37 Projetos, Proj. Científicos e Eventos Diversos 94.066,30 114.257,49

Recurso livres 2.800,49 22.505,37
Receitas Financeiras 119.618,17 213.819,17

Aplicações Financeiras 1.643.808,98 2.380.976,50
Recurso livres 1.643.808,98 2.380.976,50 Receitas de Patrocínio 22.498,65 6.350,00

Aplicação Fnanceira com Vínc. Patrimonial 273.758,14 262.753,95
CRÉDITOS 204.171,19 206.918,24 Trabalho Voluntário 93.660,00 94.553,00

Outros Créditos a Receber 204.171,19 206.918,24
NÃO CIRCULANTE 778.518,74 769.559,55

APLICAÇÃO A LONGO PRAZO 0,00 2.209,05
Capitalização 0,00 2.209,05 DESPESAS OPERACIONAIS (958.263,81) (1.392.513,74)

IMOBILIZADO 775.868,74 765.200,50
Imobilizado Técnico 1.121.767,98 1.117.164,52 Despesas de Execuções Projetos/Cursos (131.010,79) (154.108,81)
(-) Depreciação Acumulada (345.899,24) (351.964,02) Despesas Apoios financeiros (15.042,80) (13.884,85)

INTANGÍVEL 2.650,00 2.150,00 Despesas Administrativas (546.195,12) (580.213,25)
Marcas e Patentes 2.650,00 2.150,00 Despesas Bancárias/Financeiras (8.884,31) (2.224,80)

2.906.746,46 3.646.567,13 Despesas Tributárias (102.384,72) (35.629,79)
Despesas Gerais (61.086,07) (511.899,24)

2019 2018 Trabalho Voluntário (93.660,00) (94.553,00)
CIRCULANTE 116.024,81 123.250,09

Fornecedores 845,00 0,00
Obrigações Sociais/Trabalhistas 6.486,64 15.017,36
Provisões para Férias 5.051,94 4.525,48
Obrigações Fiscais/Tributárias 124,96 190,98
Outras Obrigações (Ministério Público a pagar) 103.516,27 103.516,27 DESPESAS  NÃO OPERACIONAIS

Despesas Não Operacionais -12.343,48 0,00
NÃO CIRCULANTE 17.252,69 120.769,01

Ministério Público a pagar 17.252,69 120.769,01

PATRIMONIO LÍQUIDO 2.773.468,96 3.402.548,03
Patrimonio Social 3.402.548,03 4.271.205,11
Déficit do Exercício -629.079,07 -868.657,08

2.906.746,46 3.646.567,13 -629.079,07 -868.657,08

NOTAS EXPLICATIVAS:

06)  Outros créditos a receber I: Saldo a receber de R$ 72.800,00 foi provisionado como credores de liquidação duvidosa (PCLD).

11) Provisões: As Provisões dos 13º Salários e das Férias são constituídas  mensalmente conforme determinação.

  Luiz Carlos Baida  Severino Torres Vidal 
Diretor-Presidente  CRC. 1SP242343/0-7Diretor-Administrativo

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E EXTENSÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FAPERP - CNPJ. 01.577.672/0001-27

ATIVO
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Rua Siqueira Campos, nº 3926, Bairro Santa Cruz - São José do Rio Preto - SP

ANOS

TOTAL ATIVO

TOTAL PASSIVO

PASSIVO
ANOS

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial comparativo, cujo  Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de:  Exercício de 2019, valor de R$2.906.746,46 (Dois milhões 
novecentos  e seis  mil setecentos equarenta  e seis  reais e quarenta e seis  centavos) e Exercício de 2018, valor de R$3.646.567,13 (Três milhões seiscentos e quarenta e seis  mil quinhentos e sessenta e sete 
reais e treze centavos)

Marinonio Lopes Cornélio  

07)  Outros créditos a receber II: Estes saldos representam os valores pelos serviços prestados com a expectativa de receber sempre no próximo período (MENSALIDADES); e o Aluguel em Caução 
firmado junto à locação do Imóvel com a expectativa de devolução logo que for devolvido o imóvel, sendo  que neste caso o imóvel foi devolvido em 2019, mas o Aluguel em Caução ainda não foi devolvido 
em razão de trâmite de inventário dos bens e direito do falecimento do proprietário da casa. 

13)  Trabalho Voluntário: Conforme prevê a Resolução CFC nº 1409 que aprovou ITG 2002, Entidade sem Finalidade de Lucro, o Trabalho Voluntário deve ser reconhecido pelo  Valor Justo da prestação 
do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. A Diretoria e o Conselho Curador não são remunerados pelas suas atividades desenvolvidas.

12) Patrimônio Social: Constituído pelas Receitas:  de Cursos e Projetos deduzidos das despesas relacionadas. As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

10)  Obrigações Sociais, Trabalhista, Previdênciária e Tributárias: Contabilizadas por competência no decorrer do ano de 2019, ficando apenas as de 12/2019 para serem quitadas em 01/2020.

09) Imobilizado: Estão demonstrados ao valor de custo, deduzidos das depreciações,  estas depreciações são reconhecidas com base na vida útil estimada de cada imobilizado (Imóveis: 50 anos, Móveis e 
Utensílios: 10 anos, Equipamentos: 10 anos e Computadores e Acessórios: 5 anos).

08) Créditos Sociais e Trabalhistas: Composição de valores na conta INSS A COMPENSAR E A RECUPERAR para o período de 2020 e composição de valores na conta de PEDIDO DE RESTITUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIO através de PER/DCOMP  formalizado em 25/10/2017.

14) Ação Civil Pública: Em 24 de abril de 2006 foi distribuído processo de ação civil pública que foi julgado procedente em parte em 24 de julho de 2009. A Fundação recorreu e o julgamento da ação 
rescisória foi também julgado com procedência parcial em 22 de novembro de 2017. Trata-se de ação civil pública condenando a Fundação ao pagamento de multa civil e proibição de contratar com o Poder 
Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios pelo prazo de quatro anos e que foi revertido para três anos com base na ação rescisória. Assim, a Fundação somente terá autorização para contratar com o 
Poder Público a partir de 23 de agosto de 2019. Em 3 de dezembro de 2017 o Ministério Público do Estado de São Paulo concordou com o parcelamento proposto de 36 vezes do valor de R$ 310 mil  
visando o interesse público da instituição e a solução da questão. A homologação do judiciário foi efetuada no exercício anterior e osaldo ainda a pagar em 31 de dezembro de 2019 é de R$121mil.

DÉFICIT DO EXERCÍCIO

03) Politícas Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis Brasileiras compreendendo a legislação societária Brasileira (Lei nº 6.404/76 e demais 
atualizações); os Pronuncimantos  (CPC); as Interpretações (ITG 2002) e as Orientações emitidas pelo CFC homologadas pelos órgãos reguladores, tudo em consonância  com as Normas Contábeis 
Internacionais (IFRS).

04)  Caixa e Equivalentes de Caixa: O  Caixa é mantido com a finalidade de atender a compromissos de curto prazo, ou seja, liquidez imediata para realização; já as Contas Correntes (contas bancárias) 
tem sua liquidez sem restrição.

05) Remuneração da Diretoria e Conselheiros: A diretoria e o conselho  curador não são remunerados pelas suas atividades desenvolvidas, conforme artigo 10 do Estatuto da Faperp.

01)  Contexto Operacional I: A entidade "FAPERP Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto" é uma Fundação, com sede e foro na cidade de São José do Rio Preto/SP, na Rua 
Siqueira Campos n.3926, na Vila Santa Cruz.

02)  Contexto Operacional II: A entidade "FAPERP Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto" tem como objeto social em promover e estimular estudos e pesquisas, 
desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos, educacionais, assistenciais, culturais e ambientais; cursos e treinamentos 
especializados com objetivos científicos ou profissionais; e dentre outras. Suas atividades teve início em 25/11/1996.

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

1. NELSON CESAR SIQUEIRA FILHO e NATHALIA CAL-
DEIRA DE SOUZA, sendo ELE fi lho de NELSON CESAR SIQUEI-
RA e de RUTE DOS SANTOS PINHEIRO SIQUEIRA e ELA fi lha 
de GUTEMBERG LOPES DE SOUZA e de MARCIA CRISTINA 
CALDEIRA DE SOUZA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório 
(R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 18/03/2020.



VOLUNTARIADO EINSTEIN
Marcos Mion, Tiago Leifert, Danilo Gentili, Adriane Ga-
listeu, Luciana Tranchesi e Carol Bassi estão entre os 
famosos e influenciadores que usaram suas contas no 
Instagram hoje (23) para divulgar uma iniciativa do Vo-
luntariado Einstein. Trata-se de uma ação que pretende 
ajudar pessoas em situação de risco no combate à disse-
minação do coronavírus. A campanha vai arrecadar fundos 
para a compra de 50 mil kits de higiene básica, com 
sabonetes, escova e pasta de dentes, para pessoas em 
situação de risco que vivem nas regiões de Campo Limpo 
e Vila Andrade, na cidade de São Paulo, a fim de barrar a 
transmissão da Covid-19.

VENDAS DIGITAIS    
A MRV acaba de anunciar a expansão da atuação de sua 
plataforma de vendas digitais, que possibilita que o cliente 
realize a jornada de compra de um apartamento sem sair 
de casa. Lançada em janeiro e disponibilizada, a princípio, 
para clientes de Belo Horizonte, a ferramenta já está no ar 
para ajudar as pessoas no processo de compra de unida-
des habitacionais nas mais de 160 cidades de atuação da 
empresa.

OLÍMPIA
O Grupo Ferrasa/Hot Beach desde segunda feira, dia 23 
de março, fechou ao público os Resorts Thermas Park Re-
sort & Spa, Celebration Resort Olímpia e Hot Beach Resort 
Olímpia. Os hóspedes presentes e com reservas já foram 
devidamente notificados.
 
TAMAREIRA
O Tamareira Fábrica Bar informa que, desde o último 
sábado (21), irá atender somente por telefone pedidos de 
delivery e para retirada por tempo indeterminado. A boa 
notícia é que todo o cardápio passa a ter preço especial 
até que os estoques se esgotem... 
 
FIQUE SABENDO
Em tempos de isolamento social, vários artistas estão se 
apresentando virtualmente, levando um pouco de poesia 
à população. Neste fim de semana, grandes nomes da 
música usaram suas redes sociais para encantar o pú-
blico como Milton Nascimento e Francis Hime. Também 
teve Antônio Fagundes declamando poesia. Em Rio Preto, 
o ator e músico Marcelo de Castro está organizando um 
show virtual para esta semana. 

VEM AÍ
Um dos destaques do sábado à noite foi a companhia de 
teatro paulistana Os Satyros, com o solo ‘Todos os Sonhos 
do Mundo’, de Ivam Cabral, apresentado ao vivo pelo Ins-
tagram. E Ivam Cabral anunciou que vem aí o Quarentena 
Festival, de 6 a 12 de abril, com teatro, música, poesia 
e literatura. Será um festival virtual internacional, com 
artistas do Brasil, Portugal, Cabo Verde, Finlândia, Suíça, 
Canadá, Espanha e Suécia. A iniciativa é do Satyros e da 
SP Escola de Teatro.

#BOMBOUNAWEBBLÁ BLÁ BLÁ
 A Campanha Nacional 
de Vacinação contra gripe 
começa hoje. Neste ano, 
com a pandemia de coro-
navírus, em Rio Preto, a 
vacinação será em 27 es-
colas próximas às unidades 
de saúde de cada bairro.

 A decisão foi tomada 
para evitar aglomerações 
nas Unidades Básicas de 
Saúde e para evitar que 
idosos tenham contato com 
pessoas que possam estar 
com a gripe.

 Para evitar a aglomera-
ção de pessoas, a Secre-
taria Municipal de Comu-
nicação decidiu criar um 
esquema de home-office 
durante a pandemia.

 A Secretaria de Agri-
cultura decidiu fechar o 
Mercadão até o próximo dia 
6 de abril. Laticínio, casa 
de carnes, casa de frangos 
e hortifrutigranjeiros farão 
sistema de entrega.
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O blogueiro Diones Pires em momento 
fashion no Riopreto Shopping 

Alessandra Cesário 
e Edu Mariano 
em clima de 
descontração 

O ator Guilherme Leicam, Angélica Possari e 
Marina Pereira no Top Golden Business

Elisete Borges em destaque no
 Buffet Félix Petrolli

Nicole Arruda e 
Vanderléia Favaro 
na inauguração do 
Espaço La Bella 

Beauty

Rose Garcia e José 
Gonçalves em noite 

de premiação
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Anuncie: 17. 3022-7234 / 3353-2447
Atendimento: Segunda à sexta-feira 8hs às 19hs / Sábado das 9hs às 14hs
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE 
EIRELI EPP
EMPENHOS 5820/20 E 5824/20
CONTRATADA: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB. DE 
MEDICAMENTOS LTDA
EMPENHO 4309/20
CONTRATADA: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMA-
CÊUTICOS LTDA
EMPENHO 4265/20
CONTRATADA: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 EMPENHO 4301/20
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EMPENHOS 4296/20, 4253/20 E 4263/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para entregarem 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebi-
mento desta, a quantidade solicitada dos empenhos em epígrafe. 
O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação 
das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 725/2019
ATA Nº 0218/20
CONTRATADA: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judiciais – 
Valores Unitários – Item 05 - R$4,770; Item 06 - R$0,450; Item 07 - 
R$0,900; Item 18 - R$0,800 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 727/2019
ATA Nº 0219/20
CONTRATADA: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judiciais – 
Valores Unitários – Item 14 - R$7,450; Item 15 - R$13,410 – SMS 
– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 727/2019
ATA Nº 0220/20
CONTRATADA: PORTAL LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judiciais – 
Valores Unitários – Item 04 - R$7,700; Item 12 - R$0,800; Item 
18 – R$5,800; Item 19 – R$41,010 – SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2020
ATA Nº 0221/20
CONTRATADA: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE RO-
TOMOLDAGEM LTDA
OBJETO: Fornecimento de aparelhos de ginastica ao ar livre (ATI) 
– Valores Unitários – Item 01 - R$899,00; Item 04 - R$1.394,00; 
Item 05 – R$1.292,00; Item 06 – R$934,00; Item 07 – R$2.413,00; 
Item 08 – R$908,00 – SMSG – Ulisses R. Almeida – Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020
ATA Nº 0222/20
CONTRATADA: DECIO CAMARGO -PRODUTOS E EQUIPAMEN-
TOS LABORATORIAIS LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais de laboratório – Valores Uni-
tários – Item 08 - R$0,350; Item 10 - R$0,010; Item 12 – R$18,000; 
Item 14 – R$0,120; Item 15 – R$0,027; Item 16 – R$0,041 – SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020
ATA Nº 0223/20
CONTRATADA: SANTANA INSUMOS E SUPRIMENTOS DE IN-
FORMATICA LTDA EPP.
OBJETO: Prestação de serviços de recarga de toners – Valor Uni-
tário – Item 02 - R$55,00 – SMA – Luís Roberto Thiesi – Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020
ATA Nº 0224/20
CONTRATADA: RIO PRETO PRIME NEGOCIOS & SERVIÇOS 
EIRELI.
OBJETO: Prestação de serviços de recarga de toners – Valor Unitá-
rio – Item 01 - R$30,00 – SMA – Luís Roberto Thiesi
 – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 5829/2020
CONTRATO Nº: DPL/0015/20
CONTRATADA: BIOTECNOLOGIA APLICADA DE RIO PRETO 
LTDA ME
OBJETO: Prestação de serviços de diagnóstico por imagem (ra-
diografi a e ultrassonografi a) para o Zoológico Municipal - SMAURB 
– Kátia Regina P. Casemiro - Prazo de vigência: 12 meses. Valor 
Total: R$12.850,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 026/2019
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade ou ilegalidade e adjudico o seu objeto a favor 
do vencedor: Constroeste Construtora e Participações Ltda. Sergio 
Astolfo Issas - Secretário Municipal de Obras
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 62/2020 - Processo 1722/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de alvena-
ria (areia grossa, pedra e outros) para os Cemitérios Municipais. 
Secretaria Municipal de Administração. Fica redesignada a data de 
abertura da sessão, conforme segue: O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 07/04/2020, às 14:00h. e abertura a partir das 
14:02h. O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 59/2020 – Processo n.º 
1639/2020
Objeto – Aquisição de trator agrícola com roçadeira hidráulica para 
atender os serviços cotidianos da Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer. Sessão pública realizada on-line com início dia 13/03/2020, 
sendo adjudicado o item à empresas declarada vencedora: AGRO-
LIDER MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (item 1). Não houve mani-
festação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponí-
vel no “Portal de Compras – Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Cléa Márcia Melara Bernardelli - Secretária 
Municipal de Esportes e Lazer.
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 68/2020 - Processo 1858/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de óleo lubrifi cante e 
afi ns para uso dos veículos da Frota municipal. Secretaria Municipal 
de Administração. Fica redesignada a data de abertura da sessão, 
conforme segue: O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
30/03/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na 
íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
INSTRUÇÃO NORMATIVA - SMA - Nº 01/2020

DE 24 DE MARÇO DE 2020.

Dispõe sobre o trabalho em regime de “home offi ce” no âmbito da 
Secretaria Municipal de Administração, em função dos efeitos do 
Coronavírus – COVID-19. 
O SECRETÁRIO MUNICIOPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de 
suas atribuições legais e nos termos dos artigos 2º a 6º, do Decre-
to nº 18.558/20, 

Considerando a necessidade de serem tomadas medidas de en-
frentamento da COVID-19; 
Considerando o Decreto Municipal nº 18.554/2020, em especial o 
artigo 2º, o caput do artigo 8º e os incisos I e II do artigo 11; 
Considerando que o regime de teletrabalho (home offi ce) é medida 
legal e efi ciente para manter a atividade administrativa, bem como 
de se evitar o contato físico direto; 
Considerando que a Secretaria Municipal de Administração possui 
meios tecnológicos de informação e de comunicação disponíveis, 
bem como de controle da produtividade de seus servidores; 
RESOLVE: 
Art. 1º - Os servidores públicos da Secretaria Municipal de Adminis-
tração deverão exercer suas funções laborais, preferencialmente, 
fora das instalações físicas do órgão de lotação, em trabalho remo-
to - regime home offi ce e sistema de rodízio, mediante a utilização 
de tecnologia de informação e de comunicação disponíveis, sendo 
que os serviços considerados essenciais, tais como Diretoria de 
Compras e Contratos, Diretoria da Frota Municipal, Departamento 
dos Cemitérios Municipais, Departamento de Portaria e Manuten-
ção do Paço Municipal, Departamento de Vigilância, Departamento 
de Almoxarifado Geral deverão manter plantões diariamente.
§ 1º - Para fi ns de cumprimento das medidas estabelecidas no 
caput será franqueado o acesso remoto dos servidores devidamen-
te cadastrados aos sistemas operacionais geridos pela Empresa 
Municipal de Processamento de Dados – EMPRO, mediante co-
municação eletrônica das Coordenadorias da S.M.A., indicando os 
servidores em regime de home offi ce e seus respectivos usuários 
para habilitação de seus equipamentos próprios ou equipamentos 
públicos solicitados conforme Termo de Responsabilidade de Guar-
da e Uso de Equipamento integrante desta IN (Anexo I).
§ 2º - Os servidores em sistema de home offi ce e sistema de 
rodízio fi cam obrigados a manter o acesso diário dos seus e-mails 
corporativos e pessoais, bem como outros meios de comunicação 
digital, especifi cados pelas Chefi as imediatas, a fi m de dar cumpri-
mento às tarefas e carga de trabalho distribuída durante o período 

de realização do teletrabalho.
Art. 2º. Ficam dispensados do trabalho presencial e do teletraba-
lho todos os estagiários, pelo período que durarem as restrições 
decorrentes da pandemia do COVID-19, ou até que se estabele-
çam novas orientações, fi cando a cargo das respectivas Chefi a de 
Gabinete e Coordenadorias da S.M.A. a convocação ou informação 
sobre as alterações que eventualmente ocorram.
Art. 3º- É estabelecido o sistema de rodízio/revezamento para os 
atendimentos de urgência e emergência, cabendo ao Secretário 
Municipal de Administração, no âmbito do seu Gabinete e aos 
Coordenadores no âmbito das respectivas unidades de trabalho, 
estabelecer a escala semanal de servidores para cumprimento de 
tarefas presenciais necessárias e indispensáveis.
§ 1º. O Secretário Municipal de Administração, Assessoria e Coor-
denadorias trabalharão em regime de sobreaviso permanente, sem 
prejuízo das escalas de trabalho estabelecidas de forma alternada.
§ 2º. As reuniões administrativas no âmbito da Secretaria Muni-
cipal de Administração serão preferencialmente não presenciais 
(virtuais), utilizando-se dos meios tecnológicos de informação e de 
comunicação disponíveis.
Art. 4º. Será mantido o serviço de protocolo geral do Gabinete do 
Secretário, mediante rodízio dos servidores responsáveis pelo 
recebimento e encaminhamento dos expedientes, por distribuição 
interna.

Parágrafo único. Toda comunicação interna (Secretarias e seus 
Departamentos) dirigida à Secretaria Municipal de Administração 
deverá ser endereçada ao Gabinete do Secretário Municipal de 
Administração através do e-mail: smadm@riopreto.sp.gov.br para 
fi ns de distribuição e encaminhamentos necessários. 
Art. 5º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua 
publicação.
São José do Rio Preto, 24 de março de 2020.

LUÍS ROBERTO THIESI
Secretário M. de Administração
 
ANEXO I 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE GUARDA E USO DE EQUI-
PAMENTO

Nome: ________________________________________________
________ 
Departamen-
to:_________________________________________________
Telefone para contato ________________ e-mail: 
________________________
Declaro que, nesta data, recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, a título de empréstimo, para meu uso 
exclusivo, os equipamentos especifi cados neste termo de respon-
sabilidade, comprometendo-me a mantê-los em perfeito estado de 
conservação, fi cando ciente de que: 
1- se o equipamento for danifi cado ou inutilizado por empre-
go inadequado, mau uso, negligência ou extravio, a empresa me 
fornecerá novo equipamento e cobrará o valor de um equipamento 
da mesma marca ou equivalente ao da praça;
2- em caso de dano, inutilização ou extravio do equipamento 
deverei comunicar imediatamente ao setor competente; 
3- terminando os serviços “home-offi ce”, devolverei o equipa-
mento completo e em perfeito estado de conservação, consideran-
do-se o tempo do uso do mesmo, ao setor competente. 
PATRIMÔNIO /DESCRIÇÃO ______________________________
_________________________________ ____________________
___________________________________________ __________
_____________________________________________________ 
São José do Rio Preto, ________de_________________, 2020 . 
Ciente (Nome / Assinatu-
ra):_________________________________________ 

Devolução: Atestamos que o bem foi devolvido em        /       /       , 
nas seguintes condições:
 (_) Em perfeito estado   (_) Apresentando defeito   (_) Faltando 
peças/ acessórios. 
_____________________________________________________
__________ 
(Data / assinatura / nome do responsável pelo recebimento)

DECRETO Nº 18.562
DE 22 DE MARÇO DE 2020.

Declara luto ofi cial de três dias no Município de São José do Rio 
Preto em virtude do falecimento do médico cirurgião Domingo 
Marcolino Braile.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e;

Considerando o falecimento do médico cirurgião Domingo Marco-
lino Braile, aos vinte e dois dias do mês de março de 2020, aos 81 
anos de idade, nesta cidade;  
Considerando toda sua trajetória e pioneiro da cirurgia cardíaca 
no interior do Brasil, fundador da Braile Biomédica e do Instituto 
Domingo Braile, que se tornou um centro de referência na indústria 
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médica brasileira, construída com o objetivo de viabilizar a cirurgia 
cardíaca para toda a população, a empresa atuou no desenvolvi-
mento e produção de válvulas biológicas e enxertos de pericárdio 
bovino, produtos pioneiros no Brasil;
Considerando também foi cofundador da Famerp, em 1968, quando 
a instituição ainda se chamava Faculdade Regional de Medicina de 
Rio Preto (Farme), depois Fresa, até ser estadualizada em 1994 e 
chegar ao nome atual, o que gerou também uma mudança no perfi l 
da faculdade, tanto do ponto de vista econômico, como estrutural;
Considerando sua atuação em diversos cargos de direção na 
Faculdade de Medicina e acompanhou de perto as evoluções, foi 
o responsável pela implantação do Centro de Cirurgia Cardíaca da 
Famerp e, mais tarde, como pró-reitor da pós-graduação, foi um 
dos responsáveis pela criação da pós stricto sensu da Famerp;
Considerando que participou ativamente da formação de inúmeros 
mestres e doutores, além de ser uma fi gura atuante nos laborató-
rios, considerado um dos pilares do desenvolvimento de pesquisas 
na Famerp e, por tamanha dedicação ao desenvolvimento da insti-
tuição, Braile se tornou professor emérito da Famerp em 2009;
Considerando também foi um dos fundadores da cooperativa 
médica Unimed Rio Preto, em 1971. Na época, ele foi o responsá-
vel por conhecer outras Unimeds já implantadas no Brasil, como 
Porto Alegre, uma das maiores na época. Juntamente com outros 
médicos como Amadeu Menezes Lorga e Roberto Kaiser, Braile foi 
pessoalmente até a capital gaúcha para saber mais detalhes sobre 
o projeto e trazer as melhores práticas para Rio Preto;
Considerando seu profi ssionalismo e conhecimentos sobre cardio-
logia contribuíram de forma signifi cativa para o avanço da cirurgia 
cardíaca no Brasil e no mundo, em especial para a região de São 
José do Rio Preto;
Considerando a admiração que a sociedade rio-pretense sente 
por tão estimada personalidade, e a imorredoura memória de sua 
presença;
Considerando os relevantes serviços prestados a este Município;
Considerando o interesse público local;

D E C R E T A:
Art. 1º.  Fica declarado Luto Ofi cial neste Município de São José do 
Rio Preto, por 03 (três) dias, em virtude do falecimento de DOMIN-
GO MARCOLINO BRAILE.
Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Loft João Bassit”, 22 de março de 2020, 168º 
Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política de São José 
do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xa-
ção na mesma data e local de costume e pela Imprensa local.

DECRETO Nº 18.571
DE 24 DE MARÇO DE 2020.

Reconhece estado de calamidade pública no Município de São 
José do Rio Preto decorrente da pandemia do Coronavírus (CO-
VID-19) e estabelece medidas de enfrentamento.
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 o reconhecimento de Pandemia pela OMS – Orga-
nização Mundial de Saúde, em virtude de doença infecciosa viral 
respiratória – COVID-19, causada pelo agente Novo Coronavírus 
– SARS-CoV-2, que constitui desastre biológico tipifi cado pela Co-
difi cação Brasileira de Desastres (COBRADE), COM O N. 1.5.1.1.0, 
NOS TERMOS DA in/mi N. 02/16;
Considerando a Portaria MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, por 
meio da qual o Ministro de Estado da Saúde declarou Emergência 
em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrên-
cia da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus;
Considerando que a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, dispôs sobre medidas para o enfrentamento da citada emer-
gência de saúde pública de importância internacional;
Considerando a edição, pelo Congresso Nacional, do Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, que reconhece, para 
os fi ns do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da 
solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da 
Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020;
Considerando a edição, pelo Governador do Estado de São Paulo, 
do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que reconhece o 
estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do CO-
VID-19, que atinge o Estado de São Paulo;
Considerando a edição, pelo Governador do Estado de São Paulo, 
do Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, que decreta 
quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do 
COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá providências complementares;
Considerando o que dispões a Instrução Normativa do Ministério da 
Integração Nacional nº 02, de 20 de dezembro de 2016, utilizando 
o Código de Classifi cação e Codifi cação Brasileira de Desastres 
- COBRADE, que reconhece no seu item 1.5.1.1.0 "Doenças infec-
ciosas virais" como Desastre;
Considerando, por fi m, o notório avanço em grande escala (na-
cional) de pessoas contaminadas pelo Coronavírus e os casos 
suspeitos no município de São José do Rio Preto,

D E C R E T A:
Art. 1º - Este Decreto reconhece o estado de calamidade pública 
no Município de São José do Rio Preto, em razão da Pandemia, 
declarada pela Organização Mundial de Saúde, em virtude de do-
ença infecciosa viral respiratória – COVID-19, causada pelo agente 
etiológico Novo Coronavírus – SARS-CoV-2, e dispõe sobre as 
medidas adicionais necessárias para enfrenta-lo, sem prejuízo das 
medidas já previstas em Decretos ou atos normativos não revoga-
dos expressa ou tacitamente por este Decreto. 
Art. 2º - Nos termos do inciso III, do § 7º, do art. 3º, da Lei Federal 
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para enfrentamento da situa-
ção de calamidade pública de que trata este decreto, poderão ser 
adotadas as seguintes medidas: 
I - determinação de realização compulsória de: 
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais; 
c) coleta de amostras clínicas; 
d) vacinação e outras medidas profi láticas; 
e) tratamentos médicos específi cos; 
II - estudo ou investigação epidemiológica; 
III - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, 
especialmente os ligados aos serviços de saúde e de fornecimento 
de medicamentos e equipamentos, hipótese em que será garantido 
o pagamento posterior de indenização justa. 

Art. 3º - Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, 
serviços e insumos necessários ao enfrentamento da situação 
de calamidade pública decorrente do Coronavírus de que trata o 
presente Decreto, nos termos do art. 4º e seguintes, da Lei Federal 
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, alterado e acrescidos pela 
Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020.

Art. 4º - Fica determinado até o dia 15 de abril de 2020:
I - a suspensão de eventos e das atividades dos estabelecimentos 

comerciais e de serviços no Município, inclusive o comércio ambu-
lante, academias, clinicas de estética, salões de beleza, barbearias, 
clubes, associações recreativas e similares, e quaisquer outros 
serviços privados de atendimento ao público, excetuando-se:
a) os hospitais e serviços de saúde, compreendidos nesses, 
entre outros, os serviços de atendimento ao paciente, laboratórios, 
clínicas e consultórios; os serviços odontológicos relacionados ao 
atendimento de urgência e emergência;
b) farmácias e drogarias;
c) estabelecimentos comerciais com predominância de 
produtos alimentícios, restritos a Hipermercados, supermercados, 
mercearias, padarias, laticínios, açougues, peixarias, lojas de 
conveniência e hortifrutigranjeiros, fi cando vedado aos clientes o 
consumo de alimentos nestes locais;
d)  distribuidoras e revendedoras de gás e postos de combus-
tíveis;
e) serviços veterinários para o atendimento de situações 
críticas ou emergenciais;
f) coleta de lixo; serviços de tratamento e abastecimento 
água e esgoto, e energia elétrica;
g) serviços de manutenção e guincho de veículos;
h) as atividades cuja natureza não exija atendimento ao 
público, como os serviços administrativos internos, em sistema de 
trabalho home offi ce, como serviços contábeis, telecomunicação, 
imprensa e call center;
i)  os velórios, sendo apenas por 4 horas e no máximo 10 
pessoas por sala, com rotatividade e sem permanência nos seus 
espaços de convivência, fi cando fechado das 22 às 7 horas;
j) bancos e lotéricas;
k) empresas de segurança, pública e privada;
l) empresas de limpeza dos locais em funcionamento;
m) indústrias e construção civil; e
n) outros, a critério da autoridade sanitária máxima do Muni-
cípio (Secretário de Saúde).

II – os estabelecimentos comerciais e serviços que não se enqua-
dram nas exceções do inciso deste artigo e que optarem exclusiva-
mente pelo sistema de entrega em domicílio, drive-thru ou atendi-
mento domiciliar, poderão permanecer em atividade.

Art. 5º - Ficam as determinadas aos Estabelecimentos e serviços 
que permanecerão em funcionamento no Município, a adoção das 
seguintes medidas:
I – Deverá ser respeitada, nas áreas de consumação de alimentos 
destinadas aos empregados/funcionários, a ocupação máxima de 
4 (quatro) pessoas por mesa e a distância mínima linear de 2 (dois) 
metros entre assentos de um conjunto de mesas a outro.
II –Deverá ser respeitada a distância mínima de 1,5 metro de dis-
tância entre cada pessoa nas fi las de espera, inclusive nas fi las de 
acesso ao estabelecimento, exceto serviços de hospitais;
III - Deverá ser respeitada, considerando as áreas de circulação 
de pessoas, a permanência de 1 (uma) pessoa a cada 2,25m2 de 
área livre (sem equipamentos, móveis ou outros objetos), exceto 
serviços de hospitais.
IV - Deverão priorizar o sistema de entrega em domicílio, drive-thru 
ou atendimento domiciliar;
V – Deverão proibir o acesso de clientes, funcionários e colaborado-
res com sintomas gripais às dependências dos estabelecimentos e 
serviços, exceto serviços de saúde.

Parágrafo único. Os estabelecimentos que desenvolvam as ativi-
dades previstas no caput deste artigo deverão adotar, além das 
medidas dos incisos I, II, III, IV e V deste artigo, no que couber, as 
seguintes medidas, cumulativamente:
I) – disponibilizar na entrada do estabelecimento e em outros luga-
res estratégicos de fácil acesso, álcool em gel para utilização de 
funcionários e clientes;
II) – higienizar, quando do início das atividades e após cada uso, 
durante o período de funcionamento, as superfícies de toque;
III) – higienizar, quando do início das atividades e durante o período 
de funcionamento, com intervalo máximo de 3 (três) horas, os pisos 
e banheiros, preferencialmente com água sanitária;
IV) – manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas 
de ar condicionados limpos e, obrigatoriamente, manter pelo menos 
uma janela externa aberta ou qualquer outra abertura, contribuindo 
para a renovação do ar;
V) – manter disponível kit completo de higiene de mãos nos sani-
tários de clientes e funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool 
em gel e toalhas de papel não reciclado;
VI) – fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro 
sistema efi caz, a fi m de evitar a aglomeração de pessoas dentro do 
estabelecimento aguardando atendimento.”
Art. 6º - As autoridades administrativas competentes fi cam incum-
bidas de fi scalizar eventual abuso de poder econômico no aumento 
arbitrário de preços dos insumos e servidores relacionados ao 
enfrentamento do COVID-19, bem como eventual violação do artigo 
268 do Decreto Lei n. 2.848/40 – CÓDIGO PENAL.
Art. 7º - Fica instalado o Comitê de Operações de Emergência em 
Saúde para o enfrentamento da pandemia, coordenado pela Secre-
taria Municipal Saúde, para monitoramento da calamidade pública 
reconhecida por este Decreto.
Art. 8º - A tramitação dos processos referentes a assuntos vincula-
dos a este decreto correrá em regime de urgência e prioridade em 
todos os órgãos e entidades do Município. 
Art. 9º - Fica determinado que os setores responsáveis pela limpeza 
das instalações públicas implementem esforços para manter a ple-
na higiene das instalações, notadamente locais onde haja contato 
de pessoas. 
Art. 10 - Aplicam-se, cumulativamente, as penalidades de multa, 
interdição parcial ou total da atividade e cassação do alvará de lo-
calização e funcionamento previstas no Código Municipal de Saúde 
– Lei Complementar n. 06/91 e demais legislações correlatadas.
Art. 11 - Fica instituída uma Comissão, composta pelo Procurador-
-Geral do Município, o Secretário de Administração, o Chefe da 
Coordenadoria Administrativa da PGM e a Chefe da Coordenadoria 
de Vigilância Sanitária do Município, para apreciar os recursos 
administrativos relacionados com as questões decorrentes da in-
terpretação dos artigos 4º e 5º deste Decreto, cuja resposta deverá 
ser dada no prazo de 5 (cinco) dias contados da data do protocolo 
do requerimento.
Parágrafo único: Para a interposição do recurso administrativo pre-
visto neste artigo, o qual esgota a instância administrativa, podem 
ser utilizados quaisquer meios, especialmente o eletrônico a ser 
endereçado ao e-mail: pgm@riopreto.sp.gov.br.
Art. 12 - As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavalia-
das a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica 
do Município.
Art. 13 -  Revogam-se os decretos ns. 18.559, de 20 de março de 
2020; 18.561, de 21 de março de 2020; e 18.563, de 23 de março 
de 2020, fi cando mantidos e ratifi cados os seus efeitos até a data 
da publicação deste Decreto. 
Art. 14 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 24 de março de 2020, 168º 
Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política de São José 
do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
DR. ALDENIS BORIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
LUIS ROBERTO THIESI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xa-
ção na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.

DECRETO Nº 18.572
DE 24 DE MARÇO DE 2020.

Suspende a cobrança do estacionamento rotativo para veículos 
nas vias e logradouros públicos do Município de São José do Rio 
Preto 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, item VI, da Lei Orgânica deste Município;
Considerando o reconhecimento de Pandemia pela OMS – Orga-
nização Mundial de Saúde, em virtude de doença infecciosa viral 
respiratória – COVID-19, causada pelo agente Novo Coronavírus – 
SARS-CoV-2, que constitui desastre biológico tipifi cado pela Codi-
fi cação Brasileira de Desastres (COBRADE), COM O N. 1.5.1.1.0, 
NOS TERMOS DA in/mi N. 02/16;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica suspensa, até 15 de abril de 2020, a cobrança do esta-
cionamento rotativo para veículos nas vias e logradouros públicos, 
instituída nos termos do Decreto nº 18.293, de 25 de abril de 2019, 
cuja administração, gerenciamento e fi scalização é exercida pela 
Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto – 
EMURB.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal "Dr. Loft João Bassitt", 24 de março de 2020; 168º 
Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política de São 
José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE DA EMURB
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR – GERAL DO MUNÍCIPIO
Registrado no Livro de Decretos e em seguida publicado por afi xa-
ção na mesma data e local de costume, e pela Imprensa local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – 
SeMAE

EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE RE-
GISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 09/2019 – PROCESSO SeMAE Nº 
12/2019
Objeto: Registro de preços para fornecimento de concreto usinado 
para pavimentação e execução de serviços diversos.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 06/2019
Contratada: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPA-
ÇÕES LTDA
Ordem de Fornecimento nº 056/2020 recebida em 18.03.2020. 
Valor de R$ 11.552,00.
Itens: 1 e 2.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 16/2020
PREGÃO ELETRÔNICO 02/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
04/2020
Contratada: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos 
serviços relativos ao fornecimento, sob demanda, de Vale-Alimen-
tação em formato de cartões eletrônico-magnéticos personalizados, 
visando à aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos 
comerciais no Município de São José do Rio Preto/SP e região, 
destinado aos servidores públicos, aposentados e pensionistas do 
SEMAE, em quantidade e frequência variáveis.
Valor: R$ 1.597.829,04  Prazo: 12 meses Data da assi-
natura: 23.03.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE ENTREGA DOS ENVELOPES 
E ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – CON-
CORRÊNCIA nº 01/2020 – PROC. nº 15/2020
Objeto: “Fornecimento e instalação de conjunto bombeador comple-
to para o sistema de captação do PTG Solo Sagrado, incluindo 
fornecimento e instalação do painel de acionamento e remoção 
do atual conjunto bombeador instalado no poço e fornecimento de 
bombeador reserva”.
As empresas TECNOAGUA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPOR-
TACAO, EXPORTACAO E MANUTENCAO DE BOMBAS EIRELI 
e ALTALE INDUSTRIAL E INFRA ELETROMECANICA LTDA. en-
tregaram seus envelopes dentro do prazo legal. Foram abertos os 
envelopes de habilitação e a sessão foi encerrada para análise da 
documentação. Após o julgamento, a Comissão designará a data 
da sessão de abertura dos envelopes das propostas comerciais. 
S. J. Do Rio Preto, 24.03.2020 – Rafael S. Lopes – Presidente 
Interino da C.L.
AVISO ÀS LICITANTES – TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 – 
PROCESSO Nº 22/2020
Fica adiada “sine die” a data de entrega dos envelopes marcada 
para o dia 26.03.2020, em razão da necessidade de adoção de 
medidas de enfrentamento do COVID-19 e para revisão do Edital.
S.J. Rio Preto, 24.03.2020 – Rafael S. Lopes – Presidente Interino 
da CL. 
AVISO ÀS LICITANTES – TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 – 
PROCESSO Nº 23/2020
Fica adiada “sine die” a data de entrega dos envelopes marcada 
para o dia 27.03.2020, em razão da necessidade de adoção de 
medidas de enfrentamento do COVID-19 e para revisão do Edital.
S.J. Rio Preto, 24.03.2020 – Rafael S. Lopes – Presidente Interino 
da CL.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 03/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
06/2020
Objeto: Aquisição de soft starters para reposição de estoque e 
substituição em quadros elétricos de acionamento e controle de 
motores.
Contratada: LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA-
MENTOS LTDA
Ordem de Fornecimento nº 57/2020, recebida em 20.03.2020. 
Valor: R$ 55.790,00.
Prazo de entrega: 30 dias. Item: 7
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 24.03.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020
O Município de São José do Rio Preto, por intermédio da SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL com esteio na Lei 
nº 13.019, de 31 de julho de 2014, no Decreto nº 17.708, de 07 
de fevereiro de 2017 e suas alterações, torna público o presente 
Edital, visando à seleção de organização da sociedade civil, sem 
fi ns lucrativos, interessada em celebrar parceria, para a execução 
do Serviço de Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva, 
conforme segue: 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
25 de março de 2020

Objeto: Execução, em regime de mútua cooperação, do Serviço 
de Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva objetivando 
acolher pessoas com algum tipo de defi ciência, de forma provisória 
e excepcional, com vistas a desenvolver capacidades adaptativas 
para a vida diária entre os residentes, promovendo o acesso à rede 
de qualifi cação e requalifi cação profi ssional com vistas à inclusão 
produtiva, com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, 
no período de 01 de junho de 2020 a 31 de maio de 2022.
Tipo de parceria a ser celebrada: Termo de Colaboração.
Valor de referência para realização do objeto: R$ 791.670,00 (Sete-
centos e noventa e um mil, seiscentos e setenta reais). 
Local de entrega da documentação: Secretaria Municipal de As-
sistência Social, no seguinte endereço: Rua João Teixeira, nº 260 
– Bairro Santa Cruz – CEP 15014-180 – São José do Rio Preto/
SP, de segunda a sexta feira, no horário de 08h30 horas às 16h30 
horas, no período de 26/03/2020 a 24/04/2020.
Abertura das propostas: os envelopes serão abertos em sessão 
pública, na data de 27/04/2020 às 9:00 horas, na Secretaria M. de 
Assistência Social.
O Edital em sua versão completa, contendo os respectivos anexos, 
informações, condições para participação e esclarecimentos neces-
sários, bem como a Resolução instituindo a Comissão de seleção, 
estará disponível a partir do dia 26/03/2020, no portal da Prefeitura 
no endereço eletrônico http://www.riopreto.sp.gov.br – Portal da 
transparência - Terceiro setor – Processos – Secretaria Municipal 
de Assistência Social - Chamamento Público Nº 02/2020.
Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi - CRESS Nº 25.455 - Secretária 
Municipal de Assistência Social.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2020
O Município de São José do Rio Preto, por intermédio da SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL com esteio na Lei 
nº 13.019, de 31 de julho de 2014, no Decreto nº 17.708, de 07 
de fevereiro de 2017 e suas alterações, torna público o presente 
Edital, visando à seleção de organização da sociedade civil, sem 
fi ns lucrativos, interessada em celebrar parceria, para a execução 
do Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas adultas em 
situação de rua, conforme segue: 
Objeto: Execução, em regime de mútua cooperação, do Serviço 
de Acolhimento Institucional para pessoas adultas em situação de 
rua, objetivando acolher e garantir proteção integral às pessoas em 
situação de rua, com equipe especializada para atender e receber 
usuários a qualquer horário do dia ou da noite e realizar estudo 
de caso para encaminhamentos necessários, garantindo a prote-
ção integral e condições para acesso a oportunidades e Serviços, 
contribuindo para a reinserção social, no período de 01 de junho de 
2020 a 31 de maio de 2022.
Tipo de parceria a ser celebrada: Termo de Colaboração.
Valor de referência para realização do objeto: R$ 731.235,00 (Sete-
centos e trinta e um mil, duzentos e trinta e cinco reais). 
Local de entrega da documentação: Secretaria Municipal de As-
sistência Social, no seguinte endereço: Rua João Teixeira, nº 260 
– Bairro Santa Cruz – CEP 15014-180 – São José do Rio Preto/
SP, de segunda a sexta feira, no horário de 08h30 horas às 16h30 
horas, no período de 26/03/2020 a 24/04/2020.
Abertura das propostas: os envelopes serão abertos em sessão 
pública, na data de 27/04/2020 às 10h horas, na Secretaria M. de 
Assistência Social.
O Edital em sua versão completa, contendo os respectivos anexos, 
informações, condições para participação e esclarecimentos neces-
sários, bem como a Resolução instituindo a Comissão de seleção, 
estará disponível a partir do dia 26/03/2020, no portal da Prefeitura 
no endereço eletrônico http://www.riopreto.sp.gov.br – Portal da 
transparência - Terceiro setor – Processos – Secretaria Municipal 
de Assistência Social - Chamamento Público Nº 02/2020.
Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi - CRESS Nº 25.455 - Secretária 
Municipal de Assistência Social.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 04/2020
24 de março de 2020.

Nomeia a Comissão de Seleção do Chamamento Público nº 
01/2020-SEMAS / Processo Administrativo nº 02/2020 - SEMAS.

Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi, Secretária Municipal de Assistên-
cia Social do Município de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Decreto 
nº 17.703 de 03 de fevereiro de 2017.
Considerando o artigo 2º, inciso X da Lei Federal nº. 13.019/2014;
Considerando o artigo 11, incisos IV, do Decreto nº 17.708 de 07 de 
fevereiro de 2017, e suas alterações. 
NOMEIA: 
Art. 1º - A Comissão de Seleção do Chamamento Público nº 
01/2020, para execução em parceria com o município do Serviço 
de Acolhimento Institucional para pessoas com defi ciência em Resi-
dência Inclusiva, que tem por objetivo acolher pessoas com algum 
tipo de defi ciência, de forma provisória e excepcional, com vistas 
a desenvolver capacidades adaptativas para a vida diária entre os 
residentes, promovendo o acesso à rede de qualifi cação e requali-
fi cação profi ssional com vistas à inclusão produtiva, os servidores 
abaixo relacionados:
• Janaina Darli Duarte Simão - Psicóloga;
• Leonara Ribeiro Fontes – Assistente Social;
• Maria Cristina Romanelli - Pedagoga.
• Maria Inês Gonçalves Pena - Assistente Social.
Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogados as disposições em contrario. 
Art. 3º - Esta Portaria será publicada na mesma data e local de 
costume, e, em Diário Ofi cial do Município, bem como registrada 
em livro próprio desta Secretaria Municipal de Assistência Social de 
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, entrando em vigor na 
data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi
CRESS nº 25.455
Secretária Municipal de Assistência Social.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 05/2020
24 de março de 2020.

Nomeia a Comissão de Seleção do Chamamento Público nº 
02/2020-SEMAS / Processo Administrativo nº 03/2020 – SEMAS.

Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi, Secretária Municipal de Assistên-
cia Social do Município de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Decreto 
nº 17.703 de 03 de fevereiro de 2017.
Considerando o artigo 2º, inciso X da Lei Federal nº. 13.019/2014;
Considerando o artigo 11, incisos IV, do Decreto nº 17.708 de 07 de 
fevereiro de 2017, e suas alterações. 
NOMEIA: 
Art. 1º - A Comissão de Seleção do Chamamento Público nº 

02/2020, para execução em parceria com o município do Serviço de 
Acolhimento Institucional na modalidade de Abrigo para população 
adulta e famílias em situação de rua, que tem por objetivo acolher 
e garantir proteção integral às pessoas em situação de rua, com 
equipe especializada para atender e receber usuários a qualquer 
horário do dia ou da noite e realizar estudo de caso para encami-
nhamentos necessários, garantindo a proteção integral e condições 
para acesso a oportunidades e Serviços, contribuindo para a rein-
serção social, os servidores abaixo relacionados:
• Luzia Aparecida Alves Cantos Cintra - Assistente Social;
• Maria Cristina Romanelli - Pedagoga.
• Maria Inês Gonçalves Pena - Assistente Social;
• Vanessa Gimenez Ferreira – Psicóloga.
Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogados as disposições em contrario. 
Art. 3º - Esta Portaria será publicada na mesma data e local de 
costume, e, em Diário Ofi cial do Município, bem como registrada 
em livro próprio desta Secretaria Municipal de Assistência Social de 
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, entrando em vigor na 
data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi
CRESS nº 25.455
Secretária Municipal de Assistência Social.

Notifi cação Fiscal - IFP/SEMDEC

Pelo presente, fi ca o interessado, JAIR VENTURA SENA, devida-
mente notifi cado sobre o INDEFERIMENTO do pedido de prorroga-
ção de prazo solicitado através do protocolo n.º 202037327.
Sobreleva-se que a notifi cação via imprensa ofi cial ocorre em 
virtude da tentativa infrutífera de entrega por via postal – A.R.: JU 
63263692 5 BR.
Inspetoria Fiscal de Posturas - SEMDEC
São José do Rio Preto, 24 de março de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EDITAL N.º 22/2020 

24 DE MARÇO DE 2020

EMPRESA.: DUTRA SILVA E SILVA BUFFET LTDA ME
CNPJ:                        12.662.783/0001-58
INSCR. MUN.: 307.239/0
 Notifi camos a empresa supracitada, autuada por infra-
ção à legislação tributária do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza, a recolher os valores constantes nos Autos de 
Infração e Imposição de Multa abaixo relacionados, ou apresentar 
defesa por escrito no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir 
do 30º (trigésimo) dia posterior à data de publicação deste edital, 
sob pena de cobrança executiva, nos termos dos artigos 217, VII; 
237 e 244 da Lei Municipal nº 3.359/83, com a nova redação dada 
pelo parágrafo 1º do artigo 77 da Lei Complementar Municipal n° 
178/2003.
 
1. AINF 04.9.0007097.00001.00031505.2019-59 – capitula-
ção legal: Arts. 3º § 1º, 13, 18, 25, 26 inciso I, e 34, da Lei Comple-
mentar nº 123/2006 e atualizações. Arts. 57, 82, 84 e 85, inciso I, 
da Resolução CGSN nº 94/2011. Art. 2º da Lei nº 8.846/94. Art. 283 
do RIR/99. 
2. AIIM 027-OA/2020 – capitulação legal: art. 73, inciso II, 
alínea “A” da LCM 178/2003.
A multa poderá ser paga com desconto, desde que o pagamen-
to ocorra dentro do prazo estabelecido e observadas as demais 
condições previstas do artigo 81 da Lei Complementar Municipal 
nº 178/2003. Caso opte por apresentar defesa, esta deverá ser 
protocolada na Unidade do Poupatempo, situada na Rua Antônio 
de Godoy, 3033 - Centro, São José do Rio Preto – SP.
Em 24/03/2020, no exercício legal de nossa atribuição, devidamen-
te autorizado, encerrei, por meio do Termo de Encerramento de 
Fiscalização nº 9/2020, a fi scalização da empresa supramenciona-
da, que abrangeu o período de 01/07/2014 a 31/12/2017. Em razão 
das irregularidades apuradas, foram lavrados os Autos de Infrações 
acima elencados.
Sem prejuízo do disposto no art. 149 do CTN, as autuações pode-
rão ser refeitas caso surjam fatos novos que modifi quem a realida-
de encontrada.
Informamos que toda a documentação referente ao processo que 
gerou os Autos de Infração supracitados encontra-se, sob a guarda 
do fi sco municipal, à disposição do representante legal da empresa, 
responsável solidário ou de pessoa legalmente habilitada para aná-
lise e conhecimento, podendo ser consultada nos dias úteis durante 
os horários de expediente.
São José do Rio Preto (SP), 24 de março de 2020.
Heloise Madureira de Almeida Rodrigues
Auditor Fiscal Tributário Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍTICAS PARA 
MULHERES,

PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E ETNIA
PORTARIA SMM - Nº 01/2020
DE 23 DE MARÇO DE 2020.

Dispõe sobre as medidas de enfrentamento de emergências de 
saúde pública decorrente do novo Coronavírus (COVID-19) e institui 
condutas aos servidores públicos municipais nos termos do Decreto 
nº 18.558/2020.
A Secretária Municipal dos Direitos e Políticas para Mulheres, 
Pessoa com Defi ciência, Raça e Etnia, no uso de suas atribuições 
legais, no artigo 5º, incisos XV e XIX da Lei Complementar Munici-
pal nº 245/07 (e suas alterações), 
CONSIDERANDO o Decreto da Presidência da República nº 
10.282, de 20 de março de 2020, em especial o artigo 3º, que defi -
ne os serviços públicos e as atividades essenciais;
CONSIDERANDO o Decreto nº 64.862 de 13 de março de 2020 
do Governo do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a adoção, 
no âmbito da Administração Pública direta e indireta, de medidas 
temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo CO-
VID-19, bem como sobre recomendações no setor privado esta-
dual; CONSIDERANDO os Decretos Municipais nºs 18. 554/2020, 
18.558/2020 e 18.559/2020, que tratam do enfrentamento do novo 
Coronavírus (COVID-19) e do regime de trabalho dos servidores;
CONSIDERANDO, as recomendações da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), sobre as medidas de prevenção e controle de infec-
ção pelo novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a necessidade de serem tomadas medidas de 
enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19);
RESOLVE:
Art. 1º O servidor público da Secretaria Municipal dos Direitos e Po-
líticas para Mulheres, Pessoa com Defi ciência, Raça e Etnia poderá 
exercer suas funções laborais, preferencialmente, fora das instala-
ções físicas do órgão de lotação, em trabalho remoto (regime home 
offi ce), desde que observada a natureza da atividade, mediante a 
utilização de tecnologia de informação e de comunicação disponí-
veis.
§ 1º - Poderá, ainda, a autoridade imediatamente superior, adotar 
fl exibilização da jornada de trabalho, estabelecendo escalas de 
trabalho se necessárias.

§ 2º - As reuniões administrativas no âmbito da Secretaria Munici-
pal dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com Defi ciência, 
Raça e Etnia serão preferencialmente não presenciais (virtuais), 
utilizando-se dos meios tecnológicos de informação e de comunica-
ção disponíveis.
Art. 2º Suspender as atividades coletivas executadas de modo pre-
sencial pela Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas para Mu-
lheres, Pessoa com Defi ciência, Raça e Etnia, compreendidas pelo 
Grupo de Convivência, Encontro com Famílias e Projeto Superação 
realizados pelo Departamento da Pessoa com Defi ciência - PCD e 
Grupos Refl exivos pelo Centro de Referência e Atendimento à Mu-
lher - CRAM, facultando a realização destas atividades em formato 
virtual. Art. 3º Suspender a confecção de passe gratuito municipal e 
cartões de meia entrada, bem como suspender os encaminhamen-
tos para passe livre e cartões regionais.
Art. 4º Priorizar no Centro de Referência e Atendimento à Mulher 
– CRAM e no Departamento da Pessoa com Defi ciência – PCD o 
atendimento presencial apenas em situações de emergência ou 
que necessitem de imediata intervenção técnica, suspendendo 
visitas e ações realizadas no domicílio, exceto nos casos impres-
cindíveis.
Art. 5º Instituir regras e orientações gerais como medidas padrão 
de controle e prevenção à disseminação e contágio:
I. Suspensão de eventos e reuniões já programadas na agenda;
II. Reforçar os procedimentos de higiene e desinfecção das salas e 
ambientes de uso comum, objetos, utensílios e mobiliários;
III. Priorizar o uso de meios de comunicação (e-mail, telefone) 
que possam evitar ou substituir reuniões presenciais, internas ou 
externas;
IV. Sempre que possível, manter os ambientes ventilados natural-
mente (portas e/ou janelas abertas), reduzindo o uso de aparelhos 
condicionadores de ar;
V. Solicitar ao servidor que apresente quaisquer sintomas de doen-
ças respiratórias que faça uso da máscara de modo imediato, infor-
mando seu superior hierárquico, e entrar em contato com o Serviço 
0800 de Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde; Parágrafo 
único: Na execução dos serviços públicos e das atividades essen-
ciais de que trata este artigo devem ser adotadas todas as cautelas 
para redução da transmissibilidade do Coronavírus (COVID-19).
Art. 6º - De forma excepcional, com o único objetivo de resguardar 
o interesse da coletividade na prevenção do contágio e no combate 
da propagação do Coronavírus (COVID-19), determino a suspen-
são, por tempo indeterminado, do acesso aos autos dos processos 
físicos, se disponível em modo digital.
Art. 7º As determinações dispostas complementam os Decretos 
Municipal 18.554, 18.558 e 18.559/2020 e demais legislação 
superveniente, não eximindo a observância e o cumprimento de 
regras específi cas. Art. 8º - Esta portaria entra em vigor na data 
de publicação e tem vigência por tempo indeterminado, enquanto 
perdurarem as medidas de prevenção e enfrentamento.
São José do Rio Preto/SP, 23 de março de 2020.
Maureen de Almeida Leão Cury
SECRETÁRIA MUNICIPAL

 

 

 
 

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

PORTARIA N.º 34.044 DE 23 DE MARÇO DE 2020 
Considerando a publicação do Decreto nº 18.554, de 16 de março de 2020, que dentre outras medidas 
suspendeu as concessões de férias, licença prêmio e faltas abonadas para os servidores da Secretaria 
Municipal de Saúde, da Defesa Civil e da Guarda Municipal até ulterior decisão (artigo 1º). 
REVOGA, as seguintes portarias: 

Portaria Servidor Efeitos 
33.916 de 03/03/2020 Vagner Perpetuo Gouveia Luiz 31/03/2020 
33.971 de 10/03/2020 Aline Michele de Moraes Silva 23/03/2020 
33.972 de 10/03/2020 Gustavo Pereira da Silva Portes 08/04/2020 
33.999 de 16/03/2020 Renata Neri dos Santos 23/03/2020 

 
PORTARIA N.º 34.045 DE 23 DE MARÇO DE 2020 
DESIGNA, CARLOS HENRIQUE DE LIMA RODRIGUES para substituir o(a) servidor(a) CLEMENTE 
PEZARINI JUNIOR – ocupante da função de confiança gratificada – GERENTE NÍVEL I – FG.101.2, nos 
termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, a partir de 
02/03/2020. 
PORTARIA N.º 34.046 DE 23 DE MARÇO DE 2020 
REVOGA, a Portaria n.º 33.979 de 10 de março do(a) servidor(a) WALTER MARTINS FILHO, surtindo 
os efeitos desta a partir de 25 de março de 2020. 
PORTARIA N.º 34.047 DE 23 DE MARÇO DE 2020 
REVOGA, a Portaria n.º 33.950 de 05 de março do(a) servidor(a) ERICA ALMEIDA TOSTA PEREIRA, 
surtindo os efeitos desta a partir de 26 de março de 2020. 
PORTARIA N.º 34.048 DE 24 DE MARÇO DE 2020 
DESIGNA, MARGARET GONCALVES DOS SANTOS para substituir o(a) servidor(a) LUCIANA 
CRISTINA MACHADO FERREIRA – ocupante da função de confiança gratificada – GERENTE NÍVEL II 
– FG.101.3, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
férias, a partir de 09/03/2020. 
PORTARIA N.º 820 DE 22 DE JUNHO DE 2018 
Extrato de Resultado de Processo Administrativo 
Indiciado(a): Milton Eugenio Menezes 
Resultado: aplicação do artigo 215, inciso II, da Lei Complementar n.º 05/90, por infração aos incisos I, II, 
III e IX  do artigo 204, e inciso XVI, do artigo 205, todos da Lei Complementar nº 05/90. 
Advogado: Fabio Gandolfi Lopes – OAB/SP 250.746 
PORTARIA N.º 34.049 DE 24 DE MARÇO DE 2020 
DESIGNA, MARCELO PERES PINHEIRO para substituir o servidor MARCO AURELIO BELENTANI DE 
CARVALHO – ocupante da gratificação por função – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO, 
nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, a partir 
de 30/03/2020. 
PORTARIA N.º 856 DE 24 DE MARÇO DE 2020 
DESIGNA, os(as) servidores(as) NEIVA MIURA WAGNER, CLEINE ZAVANELLA CALVO MARIZ e 
MARCUS VINICIUS DE CARVALHO SCAFE para sob a Presidência do(a) Primeiro(a), constituírem 
COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, para apuração dos fatos relatados nos Internos nº 054 e 055/20 – 
Diretoria da Frota Municipal. 
PORTARIA N.º 34.050 DE 24 DE MARÇO DE 2020 
REVOGA, a Portaria n.º 33.988 de 13 de março de 2020 da servidora MICHELE NAKAO, surtindo os 
efeitos desta a partir de 22/03/2020. OUTROSSIM, DESIGNA, LUCIANE BILIA DE MORAES para 
substituir o(a) servidor(a) FRANCIELE CRISTINA DAGA, ocupante da função de confiança gratificada – 
CHEFE DE COORDENADORIA – CD.101.2, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de licença prêmio, a partir de 22/03/2020. 
PORTARIA N.º 34.051 DE 24 DE MARÇO DE 2020 
DESIGNA, RAFAELA NOGUEIRA FERREIRA para substituir o(a) servidor(a) FERNANDA BRUSCHI 
PORTO – ocupante do cargo em comissão – ASSESSOR ESPECIAL – CA.102.3, nos termos do artigo 
68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de licença maternidade, a partir de 
23/03/2020. 
PORTARIA N.º 857 DE 24 DE MARÇO DE 2020 

 

 

DESIGNA, os(as) servidores(as) NEIVA MIURA WAGNER, DIEGO FERREIRA PAULO e HIONE 
MARIA SOARES para sob a Presidência do(a) Primeiro(a), constituírem COMISSÃO DE 
SINDICÂNCIA, para apuração dos fatos relatados no Interno/SMS/GP/Nº 0820/20. 
PORTARIA N.º 34.052 DE 24 DE MARÇO DE 2020 
REVOGA, as seguintes portarias, conforme requerimentos, a pedido, dos servidores abaixo 
mencionados: 

Portaria Servidor Efeitos 
33.966 de 10/03/2020 Fernanda Cristina Morais de Lima 24/03/2020 
33.967 de 10/03/2020 Lilian Gomes Martins 24/03/2020 
33.968 de 10/03/2020 Diego Mahfouz Faria Lima 24/03/2020 
33.985 de 13/03/2020 Livia Paula Bassetti Cardozo 24/03/2020 
33.986 de 13/03/2020 Liliane do Vale Lopes Palotta 24/03/2020 
33.991 de 16/03/2020 Leysa Camila Miranda Faria 24/03/2020 

 
PORTARIA N.º 34.053 DE 24 DE MARÇO DE 2020 
RELOTA, o servidor FABIO GIOLI da Secretaria Municipal de Administração para a Secretaria Municipal 
de Agricultura e Abastecimento, retroagindo os efeitos desta a 23 de março de 2020. 

LUÍS ROBERTO THIESI 
   Secretário Municipal de Administração 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
25 de março de 2020 

DECRETO Nº 18.564 
DE 23 DE MARÇO DE 2020. 

Estabelece medidas para o enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do novo 
coronavírus no âmbito do Município de São José do Rio Preto, 
Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e institui 
condutas aos servidores públicos municipais, da Administração 
Direta e Indireta e das Autarquias 
 

PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica do Município; 
Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição da 
República; 
Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como 
pandemia do novo coronavírus;  
Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção 
de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença, e 
Considerando a necessidade de proteção da saúde dos servidores públicos municipais e para evitar o 
absenteísmo na assistência, 
 
D E C R E T A: 
Art. 1º - Os estagiários da administração direta estão dispensados do regime de estágio presencial, ficando 
facultado aos supervisores responsáveis a atribuição de tarefas das atividades através de home-office, sendo 
suspenso o pagamento do auxílio-transporte, enquanto durar a dispensa, e garantida a integralidade da 
bolsa-estágio enquanto durar a pandemia, exceto os estagiários lotados na Secretaria de Saúde, Assistência 
Social, Guarda Municipal e Defesa Civil. 
Art. 2° - Os atestados de consultas/licenças médicas, odontológicas e declaração de comparecimento a 
exames e licença-acompanhante, devidamente preenchidos, passam a ser protocolados, exclusivamente, no 
Portal do "Servidor Online", no serviço disponibilizado LICENÇAS E ATESTADOS MÉDICOS, informando 
obrigatoriamente o telefone residencial ou celular atualizado, sendo obrigatória a permanência do servidor em 
seu domicílio, ressalvados os casos de internação, sob pena de infração funcional. 
§ 1º - O protocolo de que trata o “caput” do presente artigo garante ao servidor o efeito suspensivo da 
obrigação de comparecimento ao serviço, desde que acompanhado do atestado médico referido, ficando o 
SEESMT encarregado de entrar em contato com o servidor e convocar para comparecimento obrigatório no 
horário e dia determinado para a perícia médica. 
  § 2° - Para que se mantenha a ordem e a organização nas repartições públicas municipais, caberá ao 
servidor comunicar à chefia imediata sobre a sua ausência, sob pena de desconto do dia trabalhado caso 
ocorra transtornos no serviço público e o requisito não tenha sido comprovadamente cumprido. 
 § 3° - O descumprimento do prazo estabelecido ou o não comparecimento à perícia quando convocado 
implicará em indeferimento do atestado e, consequentemente, em descontos provenientes de todos os dias 
de sua ausência, revogado o efeito suspensivo na sua origem. 
   Art. 3º Ficam estabelecidos os seguintes prazos para protocolo de licenças médicas: 
I-  prazo de 5 dias para atestados de consultas, exames e atestados de 1 ou 2 dias, contados a partir do 1º 
dia útil após o início do afastamento. 
II-  prazo de 3 dias para atestados superiores a 2 dias, contados a partir do 1º dia útil após o início do 
afastamento. 
III - Para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde, Guarda Municipal, Assistência Social e 
Defesa Civil o protocolo deverá ser realizado no prazo de 24 horas após a emissão do atestado médico.  

 Art. 4º - Os servidores da Secretaria Municipal de Saúde, Guarda Municipal, Assistência Social e Defesa Civil que 
apresentarem sintomas respiratórios com suspeita de coronavírus, devem procurar exclusivamente a UBSF 
lealdade e amizade para perícia, das 07 às 22 h, de segunda à sábado.  

  

 

§ 1º - Os atestados emitidos fora desta unidade terão validade apenas para o dia do atendimento ou até o 
primeiro dia útil de funcionamento desta unidade (UBSF lealdade e amizade), sendo atribuída apenas a esta 
unidade a competência para definir o período de afastamento e os critérios para coleta de exames para 
COVID-19. 
Art. 5º O servidor em afastamento deverá permanecer em seu domicílio, sob pena de infração funcional, e 
poderá ser submetido à perícia médica, a qualquer tempo, podendo ser seja convocado pelo SEESMT a 
qualquer tempo. 
Art. 6º - Os servidores públicos que portadores de portadores de doenças respiratórias crônicas, desde que 
façam uso contínuo de medicamento, imunossuprimidos e imunodeprimidos, diabéticos insulino-dependentes, 
insuficiência renal, cardiopatias, incluindo hipertensão arterial severa deverão utilizar o serviço “afastamento 
CORONA VÍRUS” no servidor on line para protocolo de seus atestados, sendo obrigatório anexar os 
documentos comprobatórios da doença de que é portador. 
§ 2° O servidor em afastamento deverá permanecer em seu domicílio, sob pena de infração funcional, e 
poderá ser submetido à perícia médica, a qualquer tempo, caso assim seja convocado pelo SEESMT, ficando 
mantido o teletrabalho, quando possível. 
Art. 7º - As servidoras que necessitem protocolar licença maternidade deverão executar o pedido 
exclusivamente pelo sistema Servidor Online, no serviço, LICENÇA MATERNIDADE, anexando, 
obrigatoriamente, atestado médico, certidão de nascimento do(a) filho(a) e formulário preenchido, conforme 
Anexo I, deste Decreto. 
Art. 8º - A partir da data de publicação deste decreto ficam suspensos os atendimentos presenciais para o 
público em geral no Paço Municipal, devendo todos os serviços serem direcionados às formas eletrônicas 
para evitar aglomeração de pessoas no local. 
Parágrafo único - Excetuam-se do disposto do caput as participações em audiência de licitação que não 
possam ser canceladas e que por força de lei obrigatoriamente são realizadas pelas modalidades presenciais 
e casos específicos autorizados diretamente pelo secretário de cada pasta. 
Art.9º Para que o teletrabalho se estabeleça, conforme artigo 2º do Decreto nº 18.558 de 20 de março de 
2020, fica autorizada a utilização de computadores de patrimônio público, mediante assinatura de TERMO DE 
RESPONSABILIDADE DE GUARDA E USO DE EQUIPAMENTO (Anexo II).  
Art.10º Para registro do teletrabalho, estabelecido pelo artigo 2º do Decreto nº 18.558 de 20 de março de 
2020, servidor e chefia imediata devem preencher e assinar o TERMO DE RESPONSABILIDADE 
TELETRABALHO, Anexo III.  
Art. 11 - Ficam suspensos os cancelamentos dos pedidos de férias, gozo de prêmio por assiduidade (licença-
prêmio) e faltas abonadas, a partir da data de publicação deste Decreto, ressalvado os casos dos servidores 
lotadas na Secretaria de Saúde, Guarda Municipal, Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil. 
Parágrafo único: Os cancelamentos realizados através de requerimentos por escrito ficam indeferidos, 
cabendo a cada Secretário analisar e, se for o caso, deferir, os casos excepcionais. 
Art 12 – Ficam suspensas as horas extraordinárias, ressalvado os casos necessários na Secretaria de Saúde 
e Assistência Social e serviços considerados essenciais, desde que devidamente justificados e previamente 
comunicados para autorização da Secretaria de Administração.  
Art 13 – Profissionais lotados na Secretaria de Saúde, com 60 anos ou mais, com comorbidade (hipertensão, 
diabetes, doenças respiratórias crônicas) e profissional com 70 anos ou mais, independente de comorbidade, 
serão suspensos das atividades de atendimento ao público, sendo sua carga horária executada nas 
atividades designadas pelo departamento ao qual está subordinado, mediante ciência do chefe imediato ao 
Secretário. 
Art 14 – Está proibido a realização de horas extras para os servidores que estão trabalhando em sistema de 
rodízio ou teletrabalho.  
Art. 15 – A insuficiência de saldo causada em decorrência de cancelamentos ou interrupção das férias em 
decorrência da pandemia, terão os valores descontados quando for autorizado o gozo das próximas férias. 
Art. 16 – A requisição de funcionários pela Secretária de Saúde à Secretaria de Educação fica estendida a 
todas as outras Secretarias, ressalvado os casos que não se enquadrem nos incisos I, II e III do artigo 8º do 
decreto 18.554/20, incluindo os postos de trabalho terceirizados. 
Parágrafo único: Todos os requisitados terão lotação provisória na Secretaria de Saúde, respeitado os 
direitos legais em sua remuneração.  
 

 

Art. 17 – Fica a Secretaria de Assistência Social considerada como serviços essenciais, ficando suspensas 
as concessões de férias, licença-prêmio, falta abonada e folga eleitoral aos servidores, até ulterior decisão. 
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 20 de março de 2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano de 
Emancipação Política de São José do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
DR. ALDENIS BORIN 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
LUIS ROBERTO THIESI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ADILSON VEDRONI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e local de costume e, 
pela Imprensa Local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I  

                                Formulário de Dados Cadastrais 
                                                                      (Atualização Cadastral – Protocolo) 
 
1-Nome:  
2-Sexo: (  ) Fem. (  ) Masc.   Nascimento: ____/____/______    Estado Civil:  
3-Nome da mãe:  
4-Telefones-» Residencial: ________________________ Tel. Trabalho:  
 Celular: ________________________ (   ) Autorizo receber comunicações pelo Whatsapp 
 E-mail:___________________________________________________________________ 
 
5-Endereço-» Logradouro:  
Nº: _____________ Bairro:  
CEP: _________________ Cidade: __________________________________________ U.F.:  
6-Dados do cônjuge ou companheiro: 
Nome: ______________________________________________________________ Sexo: (  ) F  (  ) M 
Data de Nascimento: ____/____/______    Data de Casamento/União: ____/____/______     
Mãe do Cônjuge/Companheiro:________________________________________________________ 
CPF Cônjuge:__________________________________ 

7-Dados dos Dependentes Previdenciários (filho até 21 anos ou inválido; pai ou mãe com 
dependência econômica ou irmão inválido, com dependência econômica): 

D
ad

os
 d

os
 D

ep
en

de
nt

es
 

Nome:_____________________________________________________ Parentesco:  
Sexo: (  )F  (  )M     Data Nasc.: ____/____/______    Dependente I.R.: (  )S (  )N    /    Inválido: (  )S   (  )N 
Mãe do Dependente:   
CPF Dependente:____________________________________ 
Nome:_____________________________________________________ Parentesco:  
Sexo: (  )F  (  )M     Data Nasc.: ____/____/______    Dependente I.R.: (  )S (  )N    /    Inválido: (  )S   (  )N 
Mãe do Dependente:   
CPF Dependente:____________________________________ 

Nome:_____________________________________________________ Parentesco:  
Sexo: (  )F  (  )M     Data Nasc.: ____/____/______    Dependente I.R.: (  )S (  )N    /    Inválido: (  )S   (  )N 
Mãe do Dependente:   
CPF Dependente:___________________________________ 

8-Tempo de contribuição anterior a Prefeitura de Rio Preto? (   ) sim   (   ) não 

São José do Rio Preto/SP, ______/_______/_______  

Assinatura do(a) servidor(a) 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo II 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE GUARDA E USO DE EQUIPAMENTO 

Nome: ________________________________________________________  

Departamento:_________________________________________________ 

Fone para contato ________________ e-mail: ________________________ 

Declaro que, nesta data, recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, a título 
de empréstimo, para meu uso exclusivo, os equipamentos especificados neste termo de 
responsabilidade, comprometendo-me a mantê-los em perfeito estado de conservação, ficando 
ciente de que:  

1- se o equipamento for danificado ou inutilizado por emprego inadequado, mau uso, 
negligência ou extravio, a empresa me fornecerá novo equipamento e cobrará o valor 
de um equipamento da mesma marca ou equivalente ao da praça; 

2- em caso de dano, inutilização ou extravio do equipamento deverei comunicar 
imediatamente ao setor competente;  

3- terminando os serviços “home-office”, devolverei o equipamento completo e em 
perfeito estado de conservação, considerando-se o tempo do uso do mesmo, ao setor 
competente.  

PATRIMÔNIO /DESCRIÇÃO 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

São José do Rio Preto, ________de_________________, 2020 .  

Ciente (Nome / Assinatura):_________________________________________  

Devolução: Atestamos que o bem foi devolvido em        /       /       , nas seguintes condições: 

 (_) Em perfeito estado   (_) Apresentando defeito   (_) Faltando peças/ acessórios.  

_______________________________________________________________  

(Data / assinatura / nome do responsável pelo recebimento) 

 

 

Anexo III 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE TELETRABALHO 

 

 

Em decorrência da pandemia do CORONAVÍRUS - COVID19, e nos termos do Artigo 2º do 

Decreto nº 18.558 de 21/03/2020, o(a) servidor (a) 

_______________________________________, matrícula___________ , lotado na Secretaria 

Municipal prestará serviços à Prefeitura de São José do Rio Preto em regime de teletrabalho, a 

partir de   /      /2020, por tempo indeterminado, ficando cientes, chefia e servidor, que quando 

convocado, deve comparecer nas dependências da unidade de trabalho para atividades 

específicas que exijam a presença do mesmo, permanecendo de sobreaviso para atender as 

necessidades do Departamento e da pandemia, se necessário.  

Sempre que solicitado o(a) servidor(a) em home office deverá apresentar relatório das 

atividades desenvolvidas durante o teletrabalho.  

 

São José do Rio Preto, ___ de________________ de 2020.  

 

 

______________________________________________ 

Assinatura Servidor(a) 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura Chefia 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

 
EDITAL N° 021/2020  
24 DE MARÇO DE 2020 
A Secretar ia Munic ipal da Fazenda, por in termédio da Inspetor ia Fiscal Tr ibutár ia NOTIFICA 
os contr ibuintes abaixo qual i f icados do LANÇAMENTO DE OFÍCIO ,  efetuado através do 
encerramento  de of íc io  das competências em aber to no L ivro Elet rônico Giss Online,  conforme 
tabelas abaixo d iscr iminadas.  
Ficam os contr ibuintes ident i f icados int imados a re colher o débi to no montante discr iminado 
na guia a ser  emit ida e letronicamente (at ravés do s i te https :/ /por ta l.g issonl ine.com.br / ou nas 
Unidades do Poupa Tempo ou Ganha Tempo Cidade Norte) ,  ou  a  apresentar defesa por  
escr i to no prazo de 30 ( tr in ta) d ias , contados a part ir  do 5º (quinto) d ia poster ior  à data de 
publ icação deste edita l ,  conforme artigos 19 e 20 da Lei Complementar Municipal n° 588 de 01/03/2019, na 
Unidade da Secretar ia Munic ipal da Fazenda local izada no Poupatempo (Rua Antônio de 
Godoy,  3033 -  Centro -  CEP 15015-100 -  São José do Rio Preto -  SP), sob pena de cobrança 
executiva, nos termos dos art igos 217,  VI I ,  237 e 244 da Lei Munic ipal  n°  3359/83.  
A refer ida ação está prevista no  inc iso V do  art igo 46 da Lei Complementar  n°  178/2003 e os 
valores apurados na data do lançamento de of íc io serão recalculados  conforme encargos 
previs tos no § 2º do art igo suprac itado desde a data  em que dever iam ter s ido pagos ,  
consoante art igo 7° do Decreto  n°  12.214/2004, até a data do efet ivo pagamento.  
 
Razão Social IM CNPJ Competências Tributo 
 
ESCOLA DE FORMAÇÃO 
DE BOMBEIROS COSTA 
MOTA LTDA ME 

 
 
3114960 

 
 
14.118.789/0001-94 

03/2015               
05/2015               
06/2015 
07/2015               
08/2015 

ISSQN 

HIDRAULICA POTY LTDA 998590 00.684.305/0001-60   

05/2015               
06/2015 
07/2015               
08/2015 

ISSQN 

ANTONIO C DA S PIZZO 1340200 07.700.254/0001-61   

03/2015               
04/2015 
05/2015 
06/2015 
07/2015               
08/2015 

 
ISSQN 

MORAIS RIO PRETO 
LOCAÇAO DE MAQUINAS 
E EQUIPAMENTO 

 
1369720 

 
07.587.768/0001-52   05/2015               

06/2015 ISSQN 

CARLOS EURIPEDES DE 
MORAIS ME 898670 67.293.605/0001-99 

05/2015 
06/2015 
07/2015               
08/2015 

 

C P DE SOUZA 
ESTRUTURAS METALICAS 1446400 09.556.609/0001-16   04/2015               

08/2015 ISSQN 

W R C INFORMATICA 
LTDA 1164950 04.400.758/0001-78   

03/2015               
04/2015 
05/2015 
06/2015 
07/2015               

ISSQN 
 

 

08/2015 

FRANCINE ALVES DA 
SILVA ME 3100390 13.603.603/0001-20   03/2015               

04/2015 ISSQN 

ANTONIO VITORINO 
PIRES NEVES PAULISTA 
ME 

3164450 01.719.388/0001-48   

03/2015               
04/2015 
05/2015 
06/2015 
07/2015               
08/2015 

ISSQN 

A S DE MATOS 
CONSTRUCAO CIVIL ME 3174940 16.884.798/0001-11   

03/2015               
04/2015 
05/2015 
06/2015 

ISSQN 

S C BROGLIATO 
INFORMATIVA ME 3159570 16.578.589/0001-40   

03/2015               
04/2015 
05/2015 
06/2015 
07/2015               
08/2015 

ISSQN 

PLACOGESSO RIO PRETO 
COMÉRCIO E 
INSTALAÇÃO LTDA ME 

3240200 18.997.232/0001-21   06/2015 ISSQN 

M A BATISTA REFORMAS 
E REPAROS IMOBILIARIOS 
LTDA 

1353270 08.255.280/0001-90   03/2015               
04/2015 ISSQN 

VANDERLETE APARECIDA 
CARDOSO 20270746862 3273220 20.613.148/0001-09   08/2015 ISSQN 

G S LOPES ASSESSORIA 
CONTABIL LTDA ME 3102800 12.801.665/0001-83   03/2015               

04/2015 ISSQN 

São José do Rio Preto (SP), 24 de março  de 2020.  
Giovanna Ross i Perss inotte Abate  
Auditor  F iscal Tr ibutár io Munic ipal  

 

 

 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Diretoria da Administração Fiscal e Tributária 
Departamento de Tributos Imobiliários 

 Edital de Notificação 09/2020 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Diretoria da Administração Fiscal e Tributária – 
Departamento de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao Código Tributário 
Municipal Lei n° 3359/83, art 202, III, NOTIFICA a contribuinte abaixo citada, que para que possamos dar 
andamento a analise do pedido de desconto de 50% no IPTU para aposentados ou pensionistas, referente ao 
imóvel de cadastro imobiliário nº 02.12966/602, necessário se faz que Vossa Senhoria apresente: 

a) Comprovante de rendimentos de todos os moradores do imóvel, caso, a renda seja somente da 
contribuinte, apresentar declaração sob as penas da Lei Complementar nº 96/98, informando que a 
renda familiar (equivalente à somatória dos rendimentos de todos os moradores da residência) não é 
superior a dois (02) salários mínimos, que possui um único imóvel e o utiliza unicamente para fins 
residenciais. 

b) Declaração na qual conste o estado civil da requerente, se viver em união estável, comprovante de 
renda do cônjuge ou convivente (caso seja casada ou em união estável). 

c) Cópia da certidão do divórcio. 
Esclarecemos que tais informações são imprescindíveis para permitir o deferimento do pedido, não impedindo a 
requisição de mais documentos futuramente. 
Ao enviar os documentos ora solicitados mencionar A/C – Departamento de Tributos Imobiliários - Juntar ao 
requerimento protocolado sob nº 2019000433012(protocolar junto ao Poupatempo – Rua Antonio de Godoy,3033 
– bairro Centro ou no Ganha Tempo – Shopping Cidade Norte). 
Ressaltamos que foi publicado o presente edital, pois a notificação via correspondência foi devolvida pelo 
Correios porque frustrada a entrega após 03 tentativas (nos dias 09/03/2020 as 11:47h, 11/03/2020 as 11:42h e 
13/03/2020 as 11:58h). 
Outrossim, informamos que a não apresentação da documentação retro citada num prazo máximo de 10 dias 
acarretará no arquivamento do pedido. 

 
INTERESSADO 

 
PROTOCOLO 

 
MARIA HELENA ANDREOLI 

 
2019000433012 

São José do Rio Preto (SP), 24 de março de 2020. 
 

Luiz Carlos Basso 
Chefe – D.T.I. - SEMFAZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

  
A Secretaria Municipal da Fazenda, através do Departamento de Tributos 

Mobiliários, NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados para a devida regularização 
cadastral de forma eletrônica pelo sistema Icad - Sistema Integrado do Cadastro Fiscal, no 
prazo de 30 dias contados da data da publicação desta, de acordo com o § 2º do artigo 14 do 
Decreto Municipal n° 16.888/2013. 

Expirado, tal prazo, sem que haja a atualização cadastral através do sistema 
eletrônico, o contribuinte terá sua inscrição municipal bloqueada (cadastro bloqueado) em 
conformidade com o artigo 14 do Decreto Municipal n°16.888/2013, o que, posteriormente, 
poderá ensejar processo de Cassação de Alvará de Funcionamento, nos termos dos incisos I a 
III do artigo 15 do mesmo instrumento legal. 

Para a regularização cadastral, o contribuinte deverá verificar, no link abaixo, o 
cumprimento dos Requisitos e Pré-Requisitos Legais exigidos pelos Departamentos de 
Posturas do Município e em caso de dúvidas buscar esclarecimentos junto à Secretaria 
competente pelo assunto. 

Em caso de irregularidade cadastral por motivo de desatualização nos dados 
da inscrição mobiliária, o contribuinte abaixo notificado deverá proceder a atualização utilizando 
o link que segue: 

- acessar o link - "GANHA TEMPO EMPRESA" no site da prefeitura: 
www.riopreto.sp.gov.br; 

- acessar o sistema eletrônico Icad: clicar em "Icad - Empresa fácil"; 
Contribuintes: 

CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL 

A R ATACADO DE PEÇAS E REPAROS AUTOMOTIVOS EIRELI ME 3052760 
ALADAIR ANTONIO LUCATO TORCANI 1320040 
ALEXANDRE RODRIGO RAMOS ROMA & DOURADO LTDA ME 3241230 
ARO & MARQUES COMERCIO DE ROUPAS EIRELI 3556810 
BIRA VIEIRA OPTICOS RIO PRETO LTDA ME 3162160 
COMPLEXO EDUCACIONAL SPINOLA CASTRO LTDA ME 3542150 
DIOGO GONÇALVES ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EMPRESARIAL 
ME 3206330 

FLAVIO HENRIQUE BORIN 3193090 
GARCIA SERVIÇOS DE JATOS LTDA ME 3161340 
HOTEL CHAMONIX RIO PRETO LTDA ME 742210 
JOAO PAULO SILVA RODRIGUES 3647820 
JORONE GESTÃO DE ATIVOS LTDA 3211550 
JOSE RODRIGUES OTICA ME 3097960 
KATIUSCIA SATURNINO RODRIGUES ME 3446280 
LARISSA HELENA FARIA 3557220 
MALVEZZI DECORACOES LTDA 308480 
MESTRINARI FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI ME 1460470 
NOROESTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 1317250 
NUTRIEXTREME COMERCIAL IMPORTADORA LTDA ME 3125670 
R J DA SILVA ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL ME 3458270 
RCS ATACADO DE PEÇAS E REPAROS AUTOMOTIVOS EIRELI ME 3369250 
RIO GRANDE ADMNISTRACAO E INCORPORACAO LTDA 1244230 
RÔMULO TITTON DEZEN 3547600 
THATIANE MACIEL NASSAR FRANGE 3187000 
THIAGO ROBERTO SILVEIRA BANDEIRA 3186990 
VALE RIO ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME 3512260 
WAKEMEUP TREINAMENTOS INTEGRAIS LTDA 3113570 
WILSON PEREIRA DA SILVA 1184100 

São José do Rio Preto, 24 de março de 2020.  
Celso Henrique Fazan Branco 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários - IFP / Semfaz 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000043268 01613/07 ANGELA MARIA MACRI BOGAZ Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000046527 00170/17 ANGELICA MARTIM MELÃO ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000043241 01984/18 ANTONIO CARLOS MELO CROTTI 
30758765851 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000043250 02528/18 ANTONIO CARLOS MELO CROTTI 
30758765851 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000043420 00152/00 ASSOCIACAO RENASCER Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000035233 01758/18 BRUNO NASCIMENTO 
BETTENCOURT DA SILVA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000042071 01381/16 CAFETERIA DAS GOMES LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000041672 00901/15 CLEUSA VALIN BARRETO 
HORTENCIO 08066726848 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000042552 00233/04 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO HUMBERTO 
FERRARI 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000047973 00163/04 CONDOMINIO EDIFICIO IDALO 
GIANNOTTI 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000042451 02332/15 CONDOMINIO EDIFICIO MARCO 
POLO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000043647 01204/06 EUNICE ELIZABETE ZAPAROLI 
VOLTOLINI 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000041599 00887/17 FARES & ARAUJO SERVICOS 
MEDICOS S/S 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000041663 01166/16 JOSÉ ANTUNES GUIMARAES 
52123294853 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000037102 02126/18 JOSE CAMELO FERREIRA DE LIMA 
ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

 

 

2020000037379 01135/02 LABORATÓRIO GREGORINI DE 
PRÓTESE DENTÁRIA LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000045237 01377/15 LONGHI CLINICA DE PSICOLOGIA 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000045177 02555/18 LORENZETTI & SPRESSÃO 
ESPECIALIDADES MEDICAS S/S 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000043290 01615/07 LUIZ ANTONIO MUNHOZ BOGAZ Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000048088 02148/16 MARQUES VOLPONI SERVIÇOS 
MÉDICOS LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000034185 02183/18 MARY DAULLE MILHIM AUGUSTIN Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000046257 01685/18 MAXIFARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000042009 01427/16 NASCIMENTO RABELO SERVFESTA 
EIRELI ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000036842 01001/02 NAZIR TARRAF Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000036951 00785/09 NEIGILDO CESAR SIQUEIRA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000035540 01336/05 PEREIRA & BRITO PANIFICADORA 
LTDA ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000017631 00071/20 R S CONTENTE ME Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000027579 00071/20 R S CONTENTE ME Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social 

2020000017070 00067/20 RAIA DROGASIL S/A Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000020206 00084/20 REAL RONDÔNIA TRANSPORTES E 
LOGÍSITICA LTDA 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000044657 01285/06 RIOQUIMICA S/A Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000037368 00265/12 RIOQUIMICA S/A Renovação de Licença de 
Funcionamento  

 

2020000043710 02042/18 SANGIA FERNANDES CORMINEIRO 
07050544892 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000043624 00977/14 SUELI CORREIA LIMA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

São José do Rio Preto, 25 de Março de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária 


