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PORTARIA Nº 0867
DE 15 DE OUTUBRO DE 2020

Declara vagos, a partir de 01 de outubro de 2020, os cargos abaixo relacionados, em razão de aposentadoria, nos termos
do artigo 100, inciso V, da Lei nº 3.181/76, conforme segue:
NOME COD. FUNC. ATO DATA PUBLICAÇÃO SECRETARIA    CARGO
LUCIANA MARTINS DE ALENCAR PROVINZANO 33.621-9 278/2020 09/09/2020 Educação Farmacêutica
SELMO CARDOSO 24.956-1 279/2020 09/09/2020 Fazenda Fiscal Fazendário
MAURA APARECIDA DE PAULA 04.449-8 280/2020 09/09/2020 Educação Agente de Operações
INEZ TOMITA 20.450-9 281/2020 09/09/2020 Saúde Médica Pediatra
ROSANA DE ALMEIDA REZENDE 25.754-8 282/2020 09/09/2020 Educação PEB II
CÉSAR AUGUSTO MASELLA 25.098-5 283/2020 09/09/2020 Saúde Médico Clínico Geral
MARIA APARECIDA ANGOTTI ABRAHÃO 22.155-1 288/2020 15/09/2020 Saúde Cirurgiã Dentista
JOSÉ MÁRIO SARILHO 03.416-6 299/2020 24/09/2020 Planejamento e Engenheiro Agrimensor

Gestão Pública
BENEDITA BARBOSA 24.848-4 300/2020 24/09/2020 Educação Agente de Operações
ALESSANDRA BRIDA DE ANDRADE BIN 26.651-2 301/2020 24/09/2020 Saúde Cirurgiã Dentista
IONE ARAÚJO CORREA 20.709-5 302/2020 24/09/2020 Saúde Agente de Operações
ESTER DOS SANTOS PIZARRO 20.350-2 304/2020 24/09/2020 Educação Cozinheira
ADRIANA LIMA 22.954-4 307/2020 28/09/2020 Saúde Enfermeira
LUIZ HENRIQUE LIMA DA SILVA 05.648-8 308/2020 28/09/2020 Administração Agente de Administração
LEILA DOMENES MARTINI 30.407-4 309/2020 28/09/2020 Saúde Auxiliar de Enfermagem
REGINA EUZÉBIO ABADIA 33.707-0 310/2020 28/09/2020 Saúde Auxiliar de Enfermagem
JUSSANDRA RODRIGUES DA SILVA BARBIERI 22.357-0 311/2020 28/09/2020 Educação Agente Equipamento Social
LYDIA DE CASTRO 32.959-0 312/2020 28/09/2020 Saúde Agente de Administração
IARA ANTUNES 34.728-8 313/2020 28/09/2020 Educação Cozinheira

PORTARIA Nº 0868
DE 15 DE OUTUBRO DE 2020

Nomeia, a Senhora abaixo relacionada, mediante sua aprovação no Concurso Público nº 001/2016, Homologado em 21/12/
2016, ficando lotada na Secretaria Municipal da Saúde, no cargo de Enfermeira, Nível 16.1.01, vinculada ao Regime Jurídico
Estatutário, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 140 de 22 de julho de 1992, que instituiu o Regime Jurídico Único
para os servidores da Administração Direta, Indireta e Autárquica, observando-se o disposto no artigo 34 da Lei nº 3.181/76,
que estabelece o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da publicação desta, para efetivação da posse, conforme
segue:
NOME R.G. Nº CPF CL. MOTIVO
PAMINA ROBERTA DA SILVA 59.421.323-X 08519810624 20º Conf. Cap. VI Edital de Abertura Em virtude da exoneração da Sra. Claudia

e L.O. nº 13.306/14 Art. 4º Regina Bertolini Frigori

PORTARIA Nº 0869
DE 15 DE OUTUBRO DE 2020

Nomeia, o Senhor abaixo relacionado, mediante sua aprovação no Concurso Público nº 001/2018, Homologado em 08/04/
2019, ficando lotado na Secretaria Municipal da Saúde, no cargo de Médico Pediatra, Nível 18.1.01, vinculado ao Regime
Jurídico Estatutário, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 140 de 22 de julho de 1992, que instituiu o Regime Jurídico
Único para os servidores da Administração Direta, Indireta e Autárquica, observando-se o disposto no artigo 34 da Lei nº
3.181/76, que estabelece o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da publicação desta, para efetivação da posse,
conforme segue:

NOME R.G. Nº CPF CL. MOTIVO
GUILHERME JOENCK ESPINHEIRA 44.785.209-7 34557162886 21º Em virtude da exoneração da Sra. Cristina Pires de Melo Matos

SR. DUARTE NOGUEIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE RI-
BEIRÃO PRETO, NA FORMA DA LEI,

RESUMO DE PORTARIAS
PORTARIA Nº 0860

DE 15 DE OUTUBRO DE 2020
Interrompe a licença sem vencimentos, retroagindo os efei-
tos a partir de 02 de outubro de 2020, concedida a Sra. MAI-
RA AUGUSTA NICOLAU, R.G. nº 44.324.872-2, código fun-

Gabinete do Prefeito
Gabinete do Prefeito Municipal

PODER EXECUTIVO
cional nº 32.702-3, Agente de Administração, regida pelo re-
gime jurídico estatutário, haja vista a sua cessão para prestar
serviços junto à Prefeitura do Município de São Paulo, nos
termos do Ofício nº 441/2020 - SGM/GAB.

PORTARIA Nº 0862
DE 15 DE OUTUBRO DE 2020

Em virtude da aposentadoria, exonera, retroagindo os efei-
tos a partir de 01 de outubro de 2020, a Sra. ADRIANA LIMA,
R.G. nº 17.064.742-0, código funcional nº 22.954-4, Enfer-
meira, regida pelo regime jurídico estatutário, da função
gratificada de Gerente da UBS José Sampaio “Rubens Li-
sandro Nicoletti Filho”, da Secretaria Municipal da Saúde,
conforme Ato do IPM nº 307/2020, publicado no Diário Oficial
do Município de 28 de setembro de 2020.
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PORTARIA Nº 0870
DE 19 DE OUTUBRO DE 2020

Nomeia, o Senhor abaixo relacionado, mediante sua aprovação no Concurso Público nº 001/2018, Homologado em 08/04/
2019, ficando lotado na Secretaria Municipal de Obras Públicas, no cargo de Engenheiro Civil, Nível 22.1.00, vinculado ao
Regime Jurídico Estatutário, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 140 de 22 de julho de 1992, que instituiu o Regime
Jurídico Único para os servidores da Administração Direta, Indireta e Autárquica, observando-se o disposto no artigo 34 da
Lei nº 3.181/76, que estabelece o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da publicação desta, para efetivação
da posse, conforme segue:
NOME R.G. Nº CPF CL. MOTIVO
JOÃO EDUARDO ZARATINI PERDONA 53.210.548-5 43301236812 19º Em virtude da exoneração da Sra. Ana Lucia Gomes Fernandes

PORTARIA Nº 0871
DE 19 DE OUTUBRO DE 2020

Nomeia, o Senhor abaixo relacionado, mediante sua aprovação no Concurso Público nº 001/2018, Homologado em 08/04/
2019, ficando lotado na Secretaria Municipal da Administração, no cargo de Engenheiro Civil, Nível 22.1.00, vinculado ao
Regime Jurídico Estatutário, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 140 de 22 de julho de 1992, que instituiu o Regime
Jurídico Único para os servidores da Administração Direta, Indireta e Autárquica, observando-se o disposto no artigo 34 da
Lei nº 3.181/76, que estabelece o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da publicação desta, para efetivação
da posse, conforme segue:
NOME R.G. Nº CPF CL. MOTIVO
IVANDO DOS SANTOS NETO 36.090.162-1 30668077387 1º Conf. Cap. VI Edital de Abertura Em virtude da aposentadoria do Sr. Paulo de Tarso

e L.O. nº 13.306/14 Art. 4º de Oliveira

PORTARIA Nº 0872
DE 19 DE OUTUBRO DE 2020

Tendo em vista o afastamento por licença para tratamento de
saúde da Sra. LUCIANA APARECIDA LUVEZUTI GON-
ÇALVES, R.G. nº 11.941.083-7, código funcional nº 29.904-
6, Enfermeira, regida pelo regime jurídico estatutário, foi de-
signado para substituí-la na função gratificada de Gerente da
UBS “Jardim Zara”, da Secretaria Municipal da Saúde, retroa-
gindo os efeitos a partir de 28 de setembro de 2020 e enquan-
to perdurar o seu afastamento, o Sr. REGINALDO FUKUDA,
R.G. nº 12.788.832-9, código funcional nº 22.339-2, Cirur-
gião Dentista, regido pelo regime jurídico estatutário.

PORTARIA Nº 0873
DE 19 DE OUTUBRO DE 2020

Readapta em caráter permanente, a Sra. EDNA AURORA
BIANCHINI BORSATO, R.G. nº 22.598.476-3, código funcio-
nal nº 22.722-3, Cozinheira, regida pelo regime jurídico es-
tatutário, lotada na Secretaria Municipal da Cultura, retroa-
gindo seus efeitos a partir de 22 de setembro de 2020, nos
termos do Laudo Médico Pericial nº 095/2020 e Processo nº
2002.027778-0.

PORTARIA Nº 0874
DE 19 DE OUTUBRO DE 2020

Exonera a pedido, retroagindo os efeitos a partir de 14 de ou-
tubro de 2020, a Sra. MONICE POOL MIRANDA DA ROSA,
R.G. nº 42.605.964- 5, código funcional nº 42.441-0, do cargo
de provimento em comissão de Assessor Educacional I, da
Secretaria Municipal da Educação.

PORTARIA Nº 0875
DE 19 DE OUTUBRO DE 2020

Readapta em caráter permanente, o Sr. JOSÉ ROBERTO
DA SILVA CAMARGO, R.G. nº 18.658.252-3, código funcio-
nal nº 41.375-2, Agente de Combate às Endemias, regido
pelo regime jurídico estatutário, lotado na Secretaria Munici-
pal da Saúde, retroagindo seus efeitos a partir de 22 de se-
tembro de 2020, nos termos do Laudo Médico Pericial nº 094/
2020 e Processo nº 2017.010911-5.

PORTARIA Nº 0876
DE 19 DE OUTUBRO DE 2020

Interrompe a cessão, retroagindo os efeitos a partir de 01 de
outubro de 2020, da Sra. MARIA APARECIDA ANGOTTI
ABRAHÃO, R.G. nº 6.162.119-5, Cirurgiã Dentista, regida
pelo regime jurídico estatutário, para prestar serviços ineren-
tes ao seu cargo junto ao SASSOM - Serviço de Assistência
à Saúde dos Municipiários de Ribeirão Preto,  em virtude de
sua aposentadoria, conforme ato do IPM nº 288/2020, publi-
cado no Diário Oficial do Município de 15 de setembro de 2020.

PORTARIA Nº 0877
DE 20 DE OUTUBRO DE 2020

Interrompe a licença sem vencimentos, a partir desta publi-
cação, concedida a Sra. MÔNICA MARINA PERSONA, R.G.
nº 33.560.876-0, código funcional nº 38.342-0, PEB I, regida
pelo regime jurídico estatutário, devendo reassumir suas
funções na Secretaria Municipal da Educação, nos termos do
Processo nº 2020.023809-0.
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PORTARIA Nº 0878
DE 20 DE OUTUBRO DE 2020

Interrompe a licença sem vencimentos, a partir desta publi-
cação, concedida a Sra. JOSIE ANDRADE QUIREZA, R.G.
nº 43.823.864-3, código funcional nº 40.119-3, PEB II, regida
pelo regime jurídico estatutário, devendo reassumir suas fun-
ções na Secretaria Municipal da Educação, nos termos do
Processo nº 2019.040965-3.

PORTARIA Nº 0879
DE 20 DE OUTUBRO DE 2020

Readapta em caráter permanente, o Sr. DEVANIR DONIZETE
SILVEIRA, R.G. nº 13.255.783, código funcional nº 83.287-
9, Agente de Operações, regido pelo regime jurídico estatu-
tário, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, retroa-
gindo seus efeitos a partir de 24 de setembro de 2020, nos
termos do Laudo Médico Pericial nº 093/2020 e Processo nº
2010.008473-3.

PORTARIA Nº 0880
DE 20 DE OUTUBRO DE 2020

Readapta em caráter permanente, a Sra. JOANA D’ARC
ALINE SALOMÃO SPINELLI, R.G. nº 32.899.102-8, código
funcional nº 39.203-8, Cozinheira, regida pelo regime jurídi-
co estatutário, lotado na Secretaria Municipal da Educação,
retroagindo seus efeitos a partir de 23 de setembro de 2020,
nos termos do Laudo Médico Pericial nº 096/2020 e Processo
nº 2019.024782-3.

PORTARIA Nº 0881
DE 20 DE OUTUBRO DE 2020

Readapta em caráter permanente, a Sra. LÚCIA HELENA
TEIXEIRA, R.G. nº 19.976.345, código funcional nº 04.049-
2, Agente de Operações, regida pelo regime jurídico esta-
tutário, lotado na Secretaria Municipal da Educação, retroa-
gindo seus efeitos a partir de 22 de setembro de 2020, nos
termos do Laudo Médico Pericial nº 091/2020 e Processo nº
2014.015291-8.

PORTARIA Nº 0883
DE 22 DE OUTUBRO DE 2020

Concede a Sra. RENATA BIANCO, R.G. nº 22.729.720-9,
código funcional nº 41.996-3, 30 (trinta) dias de férias, refe-
rentes ao período aquisitivo de 2019/2020, retroagindo os
efeitos a partir de 18 de outubro de 2020, devendo ser substi-
tuída no cargo de provimento em comissão de Coordenadora
de Comunicação, do Executivo Municipal, pela Sra. MÉRCIA
ZACCARO LUZIARDI, R.G. nº 30.455.527-7, código funcio-
nal nº 42.904-7, cumulativamente com o cargo de provimen-
to em comissão de Agente de Comunicação, do Executivo
Municipal.

CUMPRA-SE
DUARTE NOGUEIRA

Prefeito Municipal
UE 02.06.40

LEI COMPLEMENTAR Nº 3.041
DE 21 DE OUTUBRO DE 2020

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA NOMENCLATURA
DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO NO QUADRO DE
PESSOAL PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIBEIRÃO PRETO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei
Complementar nº 46/2020, de autoria do Executivo Munici-
pal eu promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica alterada a nomenclatura do cargo de provi-
mento efetivo de “Técnico de Higiene Dental” para “Técnico
em Saúde Bucal”, do quadro permanente da Prefeitura Mu-
nicipal de Ribeirão Preto, que integra a Lei Complementar nº
2.515, de 28 de março de 2012 e suas alterações.
Artigo 2º - Ficam mantidas as atribuições, requisitos, carga
horária, número de vagas e o nível inicial 15.1.01, constantes
do cargo original.
Artigo 3º - Esta lei complementar entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Rio Branco
DUARTE NOGUEIRA

Prefeito Municipal

NICANOR LOPES
Secretário da Casa Civil

ALBERTO MACEDO
Secretário de Governo

DECRETO Nº 268
DE 22 DE OUTUBRO DE 2020

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DA MEDIDA DE QUA-
RENTENA NO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICA.
DUARTE NOGUEIRA, Prefeito Municipal de Ribeirão Preto,
usando as atribuições que lhe são conferidas por lei e;
DECRETA:
Artigo 1º - Fica prorrogada a medida de quarentena no Mu-
nicípio de Ribeirão Preto, que consiste na retomada cons-
ciente de atividades de maneira a evitar a possível contami-
nação ou propagação do Novo Coronavírus (COVID-19), até
o dia 31 de dezembro de 2020, inclusive.
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo
seus efeitos a 1º de outubro de 2020.

Palácio Rio Branco
DUARTE NOGUEIRA

Prefeito Municipal
NICANOR LOPES

Secretário da Casa Civil
ALBERTO MACEDO

Secretário de Governo
UE 02.02.10

PORTARIA Nº 36
DE 23 DE OUTUBRO DE 2020

FORMAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DA COMISSÃO
INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA 2020.
Em cumprimento à Portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978,
a Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura
Municipal de Ribeirão Preto, por meio do Sr. GUIDO DESINDE
FILHO, institui a Comissão Eleitoral que será responsável pe-
la organização e acompanhamento do processo eleitoral da
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA 2020,
sendo formada pelos Senhores HUDSON MARQUES DE
SOUZA, FELIPE VENTURINI ARCÊNCIO e LUIZ EDUAR-
DO DE PAULA DODEK.

Ribeirão Preto, 23 de outubro de 2020
GUIDO DESINDE FILHO

Secretário Municipal de Assistência Social

PORTARIA Nº 37
DE 23 DE OUTUBRO DE 2020

O Secretário Municipal de Assistência Social Sr. GUIDO DE-
SINDE FILHO, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por lei, altera a Portaria nº 03 de 12 de fevereiro de 2019, re-
ferente a composição da Comissão de Seleção, exigida no
Decreto nº 48 de 30/01/2017 e Lei Nacional nº 13.019/2014
- Marco Regulatório do Terceiro Setor.
Exclui Suplente: Ivana Cristina Moreti
Inclui Suplente: Ana Cecília Silveira Rossato

CUMPRA-SE
GUIDO DESINDE FILHO

Secretário Municipal de Assistência Social
UE 02.10.30

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Assistência Social
Secretaria Municipal de Assistência Social

Educação
Secretaria Municipal da Educação

RESOLUÇÃO SME Nº 13
DE 23 DE OUTUBRO DE 2020

DISPÕE SOBRE PROTOCOLOS SANITÁRIOS ORIENTA-
DORES DA RETOMADA DE AULAS PRESENCIAIS NO
CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19
O Secretário Municipal da Educação, no uso de suas atribui-
ções legais, e considerando:
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a) a necessidade de que sejam adotadas medidas de segu-
rança e saúde nas unidades escolares no contexto da pande-
mia do Covid-19 para a retomada das atividades pedagógi-
cas presenciais, nas diversas modalidades de ensino;
b) a conclusão dos trabalhos pelo Comitê Intersetorial criado
por meio da Portaria SME nº 40 de 18 de junho de 2020, com
objetivo discutir e apresentar sugestões de medidas a serem
adotadas;
RESOLVE:
Artigo 1º - Os protocolos sanitários apresentados no Anexo
I desta resolução são orientações que visam preservar a se-
gurança e saúde da comunidade escolar, alunos e profissio-
nais das unidades escolares, sob uma ótica mais consciente
e responsável, dado o contexto da pandemia de Covid-19,
em consonância com o Decreto Municipal nº 251, de 09 de ou-
tubro de 2020.
Artigo 2º - Os protocolos sanitários ora apresentados são vá-
lidos para o ano letivo de 2020, em razão da necessidade de
reavaliação do contexto da pandemia de Covid-19 para o ano
letivo de 2021 e da evolução de fases no Plano São Paulo.
Parágrafo Único - Outros procedimentos similares e de mes-
mo objetivo poderão ser implantados pelas unidades esco-
lares, desde que preservada a saúde e a segurança sanitária
dos usuários.
Artigo 3º - Ficam suspensas as atividades do Comitê criado
pela Portaria SME nº 40/2020, dada a conclusão das suges-
tões de medidas a serem adotadas nos estabelecimentos de
ensino vinculados a esta Pasta.
Artigo 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

FELIPE ELIAS MIGUEL
Secretário Municipal da Educação

ANEXO I - PROTOCOLO MUNICIPAL PARA A
RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS

I - Constituição do Comitê Intersetorial
Considerando a necessidade de adotar medidas de seguran-
ça e saúde nas unidades escolares para o retorno das aulas
presenciais, tendo em vista a suspensão das aulas na Rede
Municipal de ensino desde o dia 23 de março de 2020, em ra-
zão de cuidados e prevenção à Covid-19, o Secretário Mu-
nicipal da Educação, por meio da Portaria SME nº 40 de 18
de junho de 2020, instituiu o Comitê Intersetorial para reto-
mada de aulas presenciais, cuja finalidade está especificada
conforme segue: “Artigo 1º - Fica criado o Comitê Intersetorial
com objetivo discutir e apresentar sugestões de medidas a
serem adotadas quando da retomada das atividades pre-
senciais na rede municipal, nas diversas modalidades de en-
sino oferecidas pelas unidades escolares vinculadas a esta
Pasta.”
O Comitê Intersetorial iniciou seus trabalhos em 01 de julho
de 2020 com a proposta de elaboração de Protocolos Sani-
tários para o retorno de aulas presenciais. Inicialmente foram
definidos grupos de trabalho, com calendário de encontros
específicos, para a estruturação de pesquisa junto aos pais
ou responsáveis dos estudantes e para elaboração dos pro-
tocolos sanitários a serem utilizados no retorno das aulas
presenciais no Ensino Fundamental e na Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA); e, ao término desses segmentos, cons-
tituir as devidas adequações à Educação Infantil.
O Grupo de Trabalho para protocolos do Ensino Fundamen-
tal e EJA realizou seis encontros, nos quais foram estruturados
os protocolos sanitários e a pesquisa enviada aos pais e/ou
responsáveis pelos estudantes. Na sequência, foram institu-
ídos representantes para a Educação Infantil, que se reu-
niram para os ajustes necessários às especificidades desse
segmento. Ao longo dos cinco encontros realizados, o docu-
mento foi alinhado a uma perspectiva inclusiva, com as in-
tervenções necessárias para os discentes da Educação Es-
pecial. Após as dezessete reuniões realizadas pelo Comitê
Intersetorial, o documento foi finalizado, resultando nos Pro-
tocolos Sanitários a serem seguidos no momento do retorno
das aulas presenciais nas unidades escolares, em conformi-
dade com o Decreto Municipal nº 251/2020.
II - Protocolos sanitários
As unidades escolares devem respeitar as recomendações

e adotar as medidas presentes nestes protocolos.
No momento de retorno de aulas presenciais, a família do es-
tudante poderá optar pelo retorno ou não às aulas presenciais.
O familiar ou responsável que optar pelo não retorno presen-
cial deverá justificar, na unidade escolar, sua decisão, e res-
ponsabilizar-se pelo acompanhamento e cumprimento das
atividades remotas.
As orientações previstas nos protocolos sanitários constam
dos seguintes eixos:
I) Preservação do distanciamento social entre as pessoas;
II) Medidas de proteção de segurança e saúde. As medidas
de proteção de segurança e saúde subdividem-se em um
conjunto de critérios para higiene pessoal, sanitização de
ambientes e materiais, efetiva comunicação entre todos e
sólido monitoramento de ações.
As unidades escolares pertencentes às redes públicas e pri-
vadas poderão estabelecer protocolos como medidas com-
plementares, desde que observadas e cumpridas as me-
didas dispostas neste documento.
PRESERVAÇÃO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL
Protocolos gerais
1 - Eventos como feiras e exposições, seminários, festas,
assembleias, competições e campeonatos esportivos estão
suspensos;
2 - Manter o distanciamento de 1,5 metros entre as pessoas,
com exceção dos profissionais que atuam diretamente com
crianças de creche, pré-escola e com o público-alvo da Edu-
cação Especial. No caso da Educação Especial, se necessá-
rio;
3 - Cumprir o distanciamento de 1,5 metro durante os des-
locamentos dos estudantes pela escola. Ex.: em formação
de filas ou grupos;
4 - O uso da sala dos professores, sala de reuniões e de apoio
deve ser limitado a grupos pequenos, respeitando-se o dis-
tanciamento de 1,5 metro entre as pessoas;
5 - Utilizar marcação no piso para sinalizar o distanciamento
de 1,5 metro. Caso não seja possível, providenciar justifica-
tiva junto ao Conselho Escolar e encaminhar aos órgãos
responsáveis para que se efetive a ação;
6 - Sempre que possível, priorizar atividades ao ar livre;
7 - Orientar os estudantes, trabalhadores da escola e colabo-
radores que contatos próximos, como apertos de mãos, bei-
jos e abraços, não são recomendados;
8 - Orientar que as reuniões de professores e trabalhos admi-
nistrativos nas unidades escolares devem ocorrer, preferen-
cialmente, de forma remota. Em casos excepcionais, a rea-
lização de reuniões presenciais deverá ocorrer em grupos
pequenos e em espaços abertos;
9 - As unidades escolares deverão organizar horários para o
lanche das crianças e profissionais. Os intervalos habituais
com aglomeração de pessoas estão suspensos na primeira
etapa;
10 - Deve-se evitar que as refeições dos profissionais, reali-
zadas no ambiente de trabalho, ocorram em salas fechadas,
priorizando-se as áreas abertas, evitando, desse modo aglo-
merações;
11 - Na utilização dos banheiros, cada unidade escolar deve:
- definir regras com a supervisão de profissionais da escola;
- aplicar guias físicos, tais como fitas adesivas no piso, para
a orientação do distanciamento físico nos halls de entrada de
banheiros e pias;
- obedecer ao distanciamento de 1,5 metro para a utilização
de pias (lavatórios). Caso haja pias próximas com distância
menor do que a indicada, deve-se fazer o uso intercalado ou
a interdição de uma delas.
12 - Na secretaria escolar e no atendimento ao público, cada
unidade escolar deve:
- ofertar modalidade de atendimento ao público por canais
remotos, além do presencial;
- instalar barreiras físicas (acrílico, vidro ou acetato) sobre
balcões ou guichês (caso não possuam), garantindo distan-
ciamento físico entre trabalhadores da escola e pessoas em
atendimento. Quando não for possível, recomendar o uso de
face shields (protetor facial) e máscara) para os trabalhado-
res que têm maior interação com o público;
- providenciar guias físicos, como fitas adesivas no piso e
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cartazes nas paredes, para a orientação do distanciamento
físico no atendimento ao público;
13 - Orientações aos estudantes e trabalhadores quanto ao
deslocamento para a escola:
- é recomendável que a mesma pessoa, exceto as de grupo
de risco para Covid-19, leve e busque o estudante todos os
dias; todos devem fazer uso de máscara;
- no caso de uso do transporte coletivo público, dar preferên-
cia aos horários com menor circulação de pessoas; caso o
veículo esteja com muitos passageiros, é recomendável
aguardar o próximo veículo;
- adequar a lotação dos veículos do transporte escolar, pú-
blico ou particular, intercalando-se um assento ocupado e
um livre, de forma que permita o distanciamento de 1,5
metro;
- orientar transportadores de veículos escolares particulares
quanto ao distanciamento; os bancos vazios devem ser
intercalados com os ocupados, obedecendo, rigorosamente,
a lotação de apenas 50% do permitido em legislação própria.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SAÚDE
A -  Higienização Pessoal
Protocolos Gerais
As unidades escolares deverão organizar a rotina de higie-
nização pessoal, de acordo com os critérios abaixo:
1 - Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool
em gel 70%:
- ao entrar e sair da unidade escolar;
- ao entrar e sair da biblioteca;
- depois de assoar o nariz, tossir ou espirrar;
- antes, durante e depois de se alimentar;
- ao tocar em dinheiro;
- antes de manusear alimentos cozidos, prontos ou in natura;
- depois de usar o banheiro;
- depois de tocar no lixo;
- antes e depois do turno de trabalho;
- antes e depois dos intervalos de trabalho;
- depois de tocar em objetos que foram manipulados por
outras pessoas;
- antes e após a colocação da máscara.
2 - Usar máscara dentro da unidade escolar, no transporte,
e em todo o percurso de casa até a escola;
3 - Quanto ao uso de máscaras individuais, todos deverão
fazer uso, salvo as crianças até dois anos de idade e os es-
tudantes que são público-alvo da Educação Especial (PAEE);
para esse público, o uso da máscara deverá ser pensado de
modo individualizado, caso a caso. A máscara deverá ser uti-
lizada durante as aulas e em todos os momentos que os es-
tudantes estiverem na unidade escolar;
4 - Alunos com deficiência ou transtornos do espectro do
autismo podem apresentar maior dificuldade para tolerar o
uso da máscara;
5 - Alunos com deficiência auditiva ou surdez, que fazem uso
da Língua Brasileira de Sinais e/ou leitura labial, são preju-
dicados com o uso de máscaras comuns pelo fato de a
LIBRAS valer-se de expressões faciais em conjunto com a
sinalização manual, e a máscara impossibilitar a leitura dos
movimentos labiais de outras pessoas, resultando em impli-
cações linguísticas e de socialização a tais alunos. Nesses
casos, será necessária a adoção de máscaras transparen-
tes. Caso isso não seja possível, será permitida a comunica-
ção com retirada das máscaras, desde que respeitada a
distância de 1,5m e o uso de face shield entre o estudante e
o seu interlocutor; o mesmo se aplica aos professores-
intérpretes da Língua de Sinais;
6 - Alunos que tenham movimentos dos membros superiores
reduzidos, e que apresentem a dificuldade de remoção de
sua máscara, não devem ser obrigados a usá-la, em razão do
risco de sufocamento;
7 - Os profissionais de suporte aos estudantes com deficiên-
cia (professores-intérpretes, trabalhadores de apoio e pro-
fessores do Atendimento Educacional Especializado - PAEE)
devem fazer uso de máscaras e face shield em todo o mo-
mento, seguindo rigorosamente os protocolos sanitários. Os
professores-intérpretes devem utilizar, preferencialmente,
máscaras transparentes no atendimento dos intérpretes de
língua de sinais, como pontuado anteriormente. Todos os

equipamentos de proteção deverão ser higienizados a cada
atendimento;
8 - Os estudantes do PAEE que apresentarem dificuldades
ou impossibilidade para a execução da lavagem ou desinfec-
ção adequada das mãos devem receber a ajuda necessária
para isso;
9 - Alunos que fazem uso de cadeiras de rodas e que, cons-
tantemente, tocam nas rodas, bem como os que utilizam
equipamentos como bengalas, óculos, cadeiras higiênicas,
implantes cocleares, próteses e órteses corporais, pran-
chas, álbuns e demais recursos de Comunicação Alternativa
(de alta ou baixa tecnologia), devem lavar as mãos com fre-
quência, ou fazer uso de álcool em gel 70%;
10 - É recomendada a troca de máscaras a cada 3 horas
(máscaras não cirúrgicas ou de tecido) coincidindo, prefe-
rencialmente, com os intervalos das refeições (momento em
que já se retira a máscara). Adicionalmente, recomenda-se
a troca das máscaras sempre que estiverem sujas ou molha-
das;
11 - A escola deverá instruir trabalhadores e estudantes
quanto ao uso correto da máscara;
12 - Quando não estiverem sendo utilizadas e na hora das
refeições, as máscaras deverão ser acomodadas, preferen-
cialmente, em sacos plásticos individuais e transparentes;
13 - Recomendações para o uso da máscara:
A - Como colocar corretamente:
- antes de tocar na máscara, limpe as mãos com álcool em
gel 70% ou lave-as com água e sabão;
- inspecione a máscara quanto a rasgos ou buracos;
- não use uma máscara danificada ou que foi usada anterior-
mente e ainda não foi lavada;
- verifique qual lado é o topo da máscara - geralmente é onde
a tira de metal está;
- coloque a máscara no rosto cobrindo o nariz, a boca e o
queixo, certificando-se de que não haja espaços entre o rosto
e a máscara;
- aperte a tira de metal para que ela se molde ao formato do
seu nariz;
- para evitar contaminação, evite tocar na frente da máscara
durante o uso, e se tocar acidentalmente, limpe as mãos.
B - Como removê-la corretamente:
- antes de tocar na máscara, limpe as mãos com álcool 70%
ou água e sabão;
- remova as tiras por trás da cabeça ou orelhas, sem tocar na
frente da máscara;
- ao remover a máscara, incline-se para frente e afaste-a do
rosto;
- se optar pela utilização de máscaras cirúrgicas, lembre-se
de que são para uso único (são descartáveis). Faça o des-
carte, preferencialmente, em uma lixeira fechada;
- lave ou limpe as mãos depois de tocar na máscara;
- esteja ciente da condição da máscara e a substitua caso
fique suja ou úmida.
14 - Fornecer alimentos e água potável de modo individuali-
zado. Caso a água seja fornecida em galões, purificadores,
bebedouros ou filtros de água, cada um deve ter seu próprio
copo;
15 - Não utilizar objetos compartilhados que não sejam hi-
gienizados antes do uso;
16 - Manter as instalações sanitárias com as condições
necessárias para promoção das boas práticas de higiene;
17 - Profissionais da escola devem utilizar os EPIs necessá-
rios para cada tipo de atividade, fornecidas pelo empregador,
principalmente para atividades de limpeza, retirada e troca
do lixo, manuseio e manipulação de alimentos ou livros, e
aferição de temperatura;
18 - Orientar que se evite o uso de acessórios como brincos,
colares, anéis, além de manter cabelos compridos presos;
19 - Orientar que se evite, ao máximo, a manipulação de di-
nheiro e dispositivos móveis ou eletrônicos;
20 - Orientar que se evite tocar no rosto, nos olhos, nariz e
boca:
- antes, durante e depois de se alimentar;
- antes, durante e depois de espirrar ou tossir;
- depois de usar o banheiro;
- depois de tocar no lixo;



Sexta-feira, 23 de Outubro de 2020
Diário Oficial

66666 RIBEIRÃO PRETO - SP

- depois de tocar em objetos que foram manipulados por
outras pessoas.
21 - Sinalizar, por meio de adesivos ou cartazes, todas as
áreas de risco de contaminação da escola, como maçanetas,
corrimão, botão do elevador, interruptores de luz e outros;
22 - Orientar estudantes para evitar tocar em encostos dos
bancos, janelas e demais partes dos veículos do transporte
escolar;
23 - Evitar o compartilhamento de utensílios de uso pessoal,
equipamentos como canetas, cadernos, livro didático, telefo-
ne celular entre outros;
24 - Manter abertas as janelas dos veículos e transporte
escolar, a fim de possibilitar maior circulação de ar;
25 - Incentivar o uso da etiqueta respiratória pelos estudan-
tes, trabalhadores da escola e colaboradores: ao tossir ou
espirrar, usar um lenço ou a parte interna do braço na altura
do cotovelo;
26 - No momento da entrada no transporte escolar, oferecido
pela Secretaria da Educação ou transporte particular coleti-
vo, deverá ocorrer a aferição da temperatura do estudante.
Caso haja alteração na temperatura superior a 37,5ºC, o
estudante retornará imediatamente à sua residência com
seu responsável;
27 - Medir a temperatura, de todos que compareçam à uni-
dade escolar, no momento do ingresso às dependências. Em
caso de temperatura superior a 37,5ºC, a pessoa deverá ser
direcionada a uma sala de espera para o atendimento, evi-
tando a circulação nas dependências da escola; nessa sala,
deve receber  as orientações necessárias e a recomendação
de não retornar à residência por meio de transporte público;
28 - Após o manuseio do termômetro infravermelho, ele deve
ser limpo e desinfetado, antes de ser guardado, de acordo
com as instruções do fabricante;
29 - Durante a inspeção da temperatura, o “examinador” de-
verá estar devidamente paramentado com face shield (pro-
tetor facial), máscara e luva descartável.
B - Sanitização de ambientes e materiais
Protocolos Gerais
De acordo com a Nota Técnica ANVISA nº 26/2020, que re-
gulamenta o uso dos produtos saneantes que podem subs-
tituir o álcool 70% e desinfecção de objetos e superfícies,
durante a pandemia de Covid-19, define-se:
Limpeza: remoção de microrganismos, sujeiras e impurezas
das superfícies. A limpeza não mata os microrganismos,
mas, ao removê-los, diminui o número e o risco de propaga-
ção da infecção.
Desinfecção: uso de produtos químicos para matar micror-
ganismos em superfícies. Esse processo não limpa neces-
sariamente superfícies sujas ou remove microrganismos,
mas ao matar microrganismos em uma superfície após a lim-
peza, ele pode reduzir ainda mais o risco de propagação de
infecções. Desse modo, deve-se:
1 - Higienizar o prédio e, particularmente, as superfícies que
são tocadas por muitas pessoas (grades, mesas de refeitó-
rios, carteiras, puxadores de porta e corrimões), antes do iní-
cio de cada turno das aulas e sempre que necessário, de acor-
do com as indicações da Nota Técnica ANVISA nº 22/2020;
2 - Higienizar os banheiros, lavatórios e vestiários antes da
abertura, após o fechamento e, pelo menos, a cada três ho-
ras;
3 - Certificar-se de que o lixo seja removido no mínimo três
vezes ao dia e descartado com segurança, conforme dispos-
to no Comunicado CVS-SAMA nº 07/2020;
4 - Manter os ambientes bem ventilados com as janelas e por-
tas abertas, evitando o toque nas maçanetas e fechaduras;
5 - Para limpeza e desinfecção de superfícies, seguir a Nota
Técnica ANVISA nº 22/2020, que versa sobre as recomenda-
ções de produtos saneantes que possam substituir o álcool
70% e a desinfecção de objetos e superfícies. Somente de-
vem ser utilizados produtos regularizados pela ANVISA,
observado o prazo de validade;
6 - Higienizar os materiais de trabalho, sempre que houver a
necessidade de compartilhamento por outro trabalhador da
escola;
7 - Obedecer rigorosamente aos cuidados no preparo e dis-
tribuição da alimentação escolar: uso de uniformes, másca-

ras, face shield, luvas e outros;
8 - Realizar a limpeza das salas de aula pelo menos três ve-
zes ao dia, evitando alternância das equipes de limpeza;
9 - Promover a limpeza, três vezes ao dia, dos ambientes
comuns mais utilizados por diferentes grupos;
10 - Instalar, ao lado dos bebedouros, recipiente/dispositivo
de álcool em gel 70%;
11 - Os bebedouros acionados apenas por jatos de água
inclinados deverão ser interditados;
12 - Organizar a rotina de limpeza do ambiente de trabalho
e dos equipamentos de uso individual;
13 - As escolas deverão estabelecer, caso não existam, pro-
tocolos para depósito e retirada de resíduos, com especial
atenção para aqueles que forem produzidos na área de iso-
lamento;
14 - Quanto ao transporte coletivo particular e transporte da
Secretaria Municipal da Educação, recomenda-se:
- realizar limpeza e desinfecção diária dos veículos do trans-
porte escolar;
- orientar para que se promova a manutenção e limpeza cons-
tante dos ônibus escolares a cada grupo de estudantes
transportados entre uma viagem e outra, especialmente das
superfícies comumente tocadas pelas pessoas;
- orientar para que sejam disponibilizados recipientes de
álcool em gel 70% nos veículos do transporte escolar ofere-
cido pela Secretaria Municipal da Educação, para que os
estudantes possam higienizar as mãos.
15 - Recomenda-se evitar o uso de ventilador e ar-condicio-
nado.
- Caso seja imprescindível o uso de ventilador, os cuidados
de limpeza e desinfecção da sala deverão atender às orien-
tações previstas no protocolo de sanitização de ambientes,
de acordo com a Nota Técnica ANVISA nº 22/2020;
- O uso de ar-condicionado, caso seja a única opção de ven-
tilação ou de uso imprescindível, poderá ser realizado, desde
que esteja ajustado às normas previstas pela Lei nº 13.589/
2018 (PMOC- Plano de Manutenção, Operação e Controle).
COMUNICAÇÃO E CONVIVÊNCIA
Protocolos gerais
1 - Manter vínculo e contato constante com famílias para
além de aulas remotas (ensino não presencial) combinado
ao retorno gradual das atividades presenciais;
2 - Realizar, antes do retorno das atividades, capacitações
com os docentes, técnico-administrativos, prestadores de
serviços e colaboradores que estarão em atendimento aos
alunos e ao público em geral. Essas capacitações devem ser
direcionadas, preferencialmente, à atividades-fim de cada equi-
pe, com orientações sobre o manejo adequado das situações;
3 - Divulgar o plano de retorno e os protocolos de boas
práticas de biossegurança para todos os estudantes e traba-
lhadores da escola;
4 - Orientar pais ou responsáveis sobre as novas regras de
funcionamento da unidade escolar, em período que antece-
da a reabertura;
5 - Produzir materiais de comunicação acessíveis, inclusive
na Língua Brasileira de Sinais e Braile, para distribuição aos
estudantes no retorno às escolas, com explicações de fácil
entendimento sobre a prevenção da Covid-19;
6 - Postar, em locais visíveis, sinais de advertência que pro-
movam medidas protetoras adequadas, tais como: imagens
sobre a transmissão do vírus, adequada higienização das
mãos, etiquetas de tosse e espirro e uso obrigatório de co-
bertura do rosto;
7 - Elaborar adesivos ou cartazes, com representação explí-
cita do reconhecimento dos locais críticos e seus riscos (cor-
rimão, maçanetas e outros), em locais de fácil visualização,
para informar trabalhadores e estudantes da escola;
8 - Elaborar estratégias de comunicação para a prevenção
da Covid-19. Propõe-se como exemplos: elaboração de car-
tilhas e materiais direcionados aos estudantes e seus fami-
liares, produção de guia sobre biossegurança no trabalho,
exibição de vídeos, confecção de cartazes, anúncios em cir-
cuitos internos de TV, divulgação em redes sociais e infor-
mes contínuos via listas de transmissão por e-mail e redes
como o WhatsApp;
9 - Realizar ações permanentes de sensibilização de estu-
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dantes, pais ou responsáveis, divulgando as orientações so-
bre o uso correto de máscaras, a correta higienização das
mãos, e comportamentos positivos de higiene;
10 - Conversar, diariamente, sobre as dúvidas que as crian-
ças possuem e sobre as novas práticas cotidianas, como o
uso de máscaras e a lavagem constante das mãos, explican-
do as razões para os novos cuidados de higiene, permitindo
que elas construam novos significados em relação ao au-
tocuidado;
11 - Promover, quando necessário, intervenções pontuais
em casos de recusa ou não atendimento aos protocolos por
parte de qualquer ator da comunidade escolar;
12 - Possibilitar que a comunidade escolar tenha acesso à in-
formação, seja por meio de redes sociais, sites e endereços
oficiais ou por meio de adesivos e/ou cartazes em murais,
portões da escola ou mesmo no comércio local;
13 - Articular com o sistema de saúde público local, constituin-
do relação próxima, de boa convivência e trabalho conjunto,
procedimentos de acompanhamento dos casos, rastreamen-
to dos contatos e possível realização das testagens;
14 - Orientar a comunidade escolar para identificar e denun-
ciar fake news sobre a transmissão do vírus e, na dúvida, con-
sultar a unidade escolar ou a Secretaria da Educação;
15 - Promover a articulação interinstitucional para o fortale-
cimento das relações nas escolas;
16 - Promover a cultura institucional nas unidades, conside-
rando que todos os espaços de uma escola são locais de
acolhimento e escuta;
17 - Reafirmar e desenvolver novas estratégias de amplia-
ção ou fortalecimento dos vínculos entre a comunidade es-
colar e a unidade de ensino;
18 - Encaminhar para Unidades Básicas de Saúde, estudan-
tes que necessitem de atendimento por equipes de referên-
cia em apoio psicossocial e de saúde. Quando da recusa pe-
los responsáveis, utilizar o sistema de notificação de ocor-
rências da rede protetiva (fazer uso da ferramenta J154);
19 - Estabelecer estratégias de intervenção e apoio aos es-
tudantes e, possivelmente, às famílias, que contemplem os
novos desafios a enfrentar: saúde, saúde mental, luto, em-
prego e renda, violência, futuro e projetos de vida, podendo
fazer uso do Programa Escola na TV como ferramenta de
apoio e comunicação;
20 - Fortalecer o Programa Saúde na Escola (PSE), intensi-
ficando as políticas intersetoriais de promoção, prevenção e
educação em saúde;
21 - Discutir com a gestão das diversas secretarias públicas
e conselhos a elaboração de projetos para a proteção social
de crianças e jovens no novo contexto;
22 - Prestar devidas orientações para a gestão do trabalho e
promoção da saúde do trabalhador da escola com o objetivo
de assegurar a proteção da vida e a redução dos riscos de
exposição e transmissão;
23 - Propor diretrizes para a comunicação interna, que de-
verão priorizar, antes mesmo do retorno às atividades pre-
senciais, a ênfase na valorização da vida e na adoção de boas
práticas de higiene das mãos, etiqueta respiratória e biosse-
gurança;
24 - Recomendar que os trabalhadores da escola tomem
cuidado extremo quanto ao uso de álcool em gel ou álcool lí-
quido, para evitar a possibilidade de incêndios. Solicitar ain-
da que redobrem a atenção e os cuidados com o manuseio
e transporte de produtos de limpeza, mantendo-os fora do al-
cance dos estudantes;
25 - Realizar debates entre os trabalhadores da escola sobre
os riscos de contaminação no trabalho e as orientações de
biossegurança;
26 - Evitar a formação de rodas de conversas presenciais
entre todos os profissionais, respeitando as orientações de
higiene e distanciamento (proibição de aglomerações);
27 - Orientar a comunidade escolar para que se mantenha a
carteira de vacinação de estudantes e trabalhadores da es-
cola atualizada, seguindo os calendários e orientações dis-
postas pelas autoridades sanitárias;
28 - Instituir o trabalho remoto para os trabalhadores em edu-
cação com fatores de risco para a Covid-19, sendo eles: pes-
soas com 60 anos ou mais e portadores das comorbidades:

diabetes tipo 1, hipertensão arterial (pressão alta), insuficiên-
cia cardíaca grave ou descompensada, doença pulmonar
crônica ou asma moderada e grave, doença renal crônica
(com necessidade de realização de hemodiálise), hepatopa-
tias (doenças do fígado), uso de medicamentos imunossu-
pressores, uso de medicamentos imunobiológicos, pacien-
tes imunodeprimidos, câncer em tratamento, obesidade, ges-
tantes e lactantes, e portador de doença cromossômica. Pa-
ra trabalhadores que se enquadram como servidores públi-
cos considerar:
- Decretos Municipais: 065/20, 068/20, 074/20, 209/20, 223/
20 e 234/20;
- Portarias da Secretaria da Administração Municipal: 8/20 e
22/20;
- Demais normativas que o Executivo Municipal venha a
instituir após a data de publicação deste documento.
MONITORAMENTO
Protocolos gerais
O retorno das atividades não significa o relaxamento do risco
de adoecimento pela Covid-19, portanto, justifica-se a manu-
tenção de vigilância e monitoramento de risco, pois enquanto
durar a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacio-
nal, haverá risco de adoecimento e novos surtos. Nesse sen-
tido, deve-se:
1 - Orientar famílias e estudantes que estão com sintomas,
doentes ou que estiveram em contato direto com uma pes-
soa com Covid-19 a ficar em casa e a entrar em contato com
a escola para informar a situação;
2 - Na entrada de estudantes e trabalhadores da escola
devem ser disponibilizados recipientes com álcool em gel
70%, e a temperatura corporal deve ser aferida por meio de
um termômetro digital infravermelho. Em caso de constatação
de febre (superior a 37,5ºC), o aluno ou funcionário deverá
ser encaminhado para o local já determinado para isolamento;
3 - Diante da identificação de um caso suspeito na escola,
com base na constatação de sinais e sintomas no momento
da entrada, o aluno deverá ser encaminhado para a área de
isolamento previamente definida e, de acordo com as indica-
ções dos protocolos, a família deve ser acionada imediata-
mente para encaminhamento ao serviço de saúde;
4 - Caso alguém apresente sintomas como tosse, febre, co-
riza, dor de garganta, dificuldade para respirar, fadiga, tre-
mores e calafrios, dor muscular, dor de cabeça, perda re-
cente do olfato ou paladar durante o período escolar, o pro-
fissional deverá comunicar, imediatamente, a gestão escolar
para as providências de isolamento e afastamento;
5 - A unidade escolar deverá preparar um local reservado
para o acolhimento de casos suspeitos que poderão surgir
na entrada, após aferição da temperatura ou durante o pe-
ríodo de aula. No planejamento de escolha do espaço, de-
verá estar prevista a possibilidade de mais de um estudante
no ambiente no mesmo horário. Caso o local não seja amplo
e arejado, necessitará de:
- ter baixo ou inexistente trânsito de pessoas;
- boa ventilação, não sendo permitido o uso de ventiladores
e ar-condicionado;
- possibilitar o distanciamento de 1,5 m entre estudantes que
aguardam a chegada da família;
- profissional da escola, devidamente aparatado, para o
acompanhamento no local;
- máscara reserva para os estudantes, promovendo a troca
quando necessário.
6 - Todos os pertencentes à comunidade escolar deverão
informar imediatamente à gestão caso haja a suspeita ou
confirmação da Covid-19 entre estudantes, trabalhadores da
escola, colaboradores e seus contatos domiciliares, para
que sejam tomadas as devidas providências de comunica-
ção e avaliação da necessidade de suspensão de atividades,
parcial ou geral;
7 - Caso ocorra a confirmação laboratorial da Covid-19 em
estudantes e trabalhadores da escola, deverá ser realizada
a busca ativa das pessoas que tiveram contato com o in-
divíduo na unidade escolar, as quais devem ser comunica-
das e afastadas;
8 - Caso ocorra a confirmação da Covid-19, mediante teste,
após o período de afastamento pela doença, trabalhadores
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da escola e estudantes estarão aptos a frequentar a unidade
escolar novamente, conforme as recomendações e libera-
ções médicas;
9 - Os estudantes com fatores de risco para Covid-19 de-
verão ser mantidos em ensino remoto e não devem retornar
às aulas presenciais;
10 - É necessário o registro diário de apontamentos do acom-
panhamento de ações e a elaboração quinzenal de relatórios
situacionais, que serão utilizados como instrumento de mo-
nitoramento e avaliação do retorno das atividades. Os rela-
tórios devem ser elaborados pela equipe gestora ou comis-
sões locais e direcionados à Secretaria Municipal da Educa-
ção e à Secretaria Municipal da Saúde - Vigilância Sanitária;
11 - Caberá à Secretaria da Educação o acompanhamento
e à Secretaria da Saúde - Vigilância Sanitária a fiscalização
quanto ao cumprimento dos protocolos sanitários;
12 - O descumprimento das disposições contidas nos Proto-
colos Sanitários constitui infração sanitária, sujeita às pena-
lidades previstas no Código Sanitário Municipal (Lei Comple-
mentar nº 2.963/2019);
13 - A Secretaria Municipal da Saúde comunicará, por meio
de Nota Técnica, a logística de encaminhamentos, atendi-
mentos e providências quando houver a identificação de ca-
so suspeito na escola;
14 - A determinação da situação de risco ou novo fechamen-
to da unidade escolar deve ser decretada pelas autoridades
de Saúde, cabendo à equipe gestora, as orientações gerais
e as providências a serem adotadas na comunidade escolar.
Protocolos Sanitários específicos para Educação Infan-
til - 0 a 3 anos
1 - No momento de entrada no transporte coletivo particular,
os responsáveis deverão aferir a temperatura da criança an-
tes da entrada no veículo. Caso haja alteração na tempera-
tura superior a 37,5ºC, a criança retornará imediatamente
com seu responsável à sua residência;
2 - Não deverá ocorrer aglomerações na entrada e na saída
das crianças; para isso, deve-se observar o horário de pico
do transporte público e estabelecer horários diferentes para
cada turma. Recomenda-se que os Conselhos Escolares
discutam com as famílias a melhor forma para que isso acon-
teça. A organização deverá contemplar o estabelecimento
de período de adaptação das crianças, bem como orienta-
ções de carga horária e calendário escolar previstas em re-
solução própria da Secretaria Municipal da Educação, deli-
beradas pelo Conselho Municipal de Educação, assim como
no retorno;
3 - Familiares, pais ou responsáveis deverão fazer uso obri-
gatório de máscara e higiene das mãos no momento da che-
gada com as crianças na escola;
4 - Não poderá ocorrer rodízio de salas para as crianças em
um mesmo dia de aula. Deverá haver uma sala fixa, com
deslocamentos necessários para o solarium, área externa e
espaço destinado à alimentação das crianças;
5 - Durante o período de atividades escolares, deverá ser
suspensa, no interior do prédio, a circulação de pessoas que
não pertençam ao quadro da unidade escolar. O Conselho
Escolar deverá elaborar um conjunto de medidas para circu-
lação em casos emergenciais, de acordo com a realidade
local;
6 - Cada unidade escolar deverá criar sinalizações com car-
tazes ou pintura no chão, com o caminho a ser seguido para
o momento de entrada e saída das crianças, assim como
deslocamentos de profissionais, pais e responsáveis na uni-
dade escolar. No momento da saída de todos, esse caminho
deverá ser imediatamente higienizado. Quando possível,
essas rotas podem ser transformadas em alguma espécie de
brincadeira para as crianças menores, como labirintos ou
uma via pintada com algum tema. As marcações no chão
descritas acima ajudarão as crianças a entender que, embo-
ra estejam juntas, há necessidade de manterem o distancia-
mento;
7 - O uso de tanques de areia, playground e brinquedotecas
estarão suspensos na primeira etapa de retorno das aulas.
Essa suspensão será constantemente avaliada pelo Comitê,
quando do retorno das atividades;
8 - Os brinquedos considerados grandes deverão ser des-

montados, guardados ou cobertos durante o período de sus-
pensão de uso;
9 - A atenção deverá ser redobrada quanto ao uso individual
de lençóis e toalhas das crianças, bem como outros perten-
ces pessoais. Recomenda-se a lavagem diária da roupa de
cama e outras peças utilizadas pelo estabelecimento; como
alternativa, poderá ser utilizado o mesmo lençol para a mes-
ma criança, acomodando-o em saco plástico identificado
com o nome, após o uso;
10 - Higienizar, diariamente, colchonetes, berços, bebê con-
forto e cadeirote, antes e após o uso de cada criança;
11 - Caso haja cercadinhos na unidade escolar, o uso deverá
ser individual, restrito a apenas uma criança; e devem ser
higienizados após o uso de cada criança;
12 - Higienizar banheiros, fraldários e banheiras após o uso
por cada criança, garantindo que estejam adequadamente
limpos e desinfetados antes do uso por outra criança, enfati-
zando a necessidade de cumprimento das normas anterio-
res à pandemia sobre a limpeza desses locais;
13 - Nessa faixa etária, na primeira etapa de retorno, o banho
ocorrerá quando houver a necessidade verificada e avaliada
pelo professor nos momentos de troca de fralda;
14 - Deverá haver mais rigor às regras já existentes para uso
de sabonetes, xampus, escovas dentárias, creme dental de
uso exclusivo e outros materiais de higiene pessoal das
crianças - objetos individuais organizados em compartimen-
tos próprios, identificados com o nome de cada criança;
15 - Mamadeiras e bicos deverão passar por higienização e
desinfecção seguindo procedimentos apropriados. O mes-
mo deve ser feito com utensílios utilizados pelos bebês, co-
mo chupetas e copos;
16 - Os professores deverão, no momento de entrada na sala
de aula, promover a troca de sapato ou utilizar meias sapa-
tilhas ou ainda sapatilhas descartáveis (Propé);
17 - Os profissionais que possuem contato direto com banho,
troca e alimentação de crianças deverão utilizar, além da
máscara, protetores faciais, avental impermeável, luvas e re-
cipiente individual de álcool em gel 70%. Nos casos especí-
ficos de troca e banho, as luvas devem ser descartadas entre
o atendimento de uma criança e outra, e os aventais devida-
mente higienizados;
18 - Para o devido cumprimento dos protocolos sanitários, os
professores deverão contar com a colaboração de profissio-
nais adicionais para realização de tarefas e situações de sala
de aula, momentos de banheiro, alimentação, deslocamen-
tos dentro do prédio escolar e eventuais necessidades de
banho ou troca;
19 - A higienização deve ser especialmente rigorosa nas su-
perfícies e materiais que estão à altura das crianças;
20 - Crianças não devem levar brinquedos e materiais de
casa para a escola;
21 - Higienizar brinquedos, trocador (após cada troca de fral-
da), tapetes de estimulação e todos os objetos de uso antes
do início das aulas de cada turno e ao final do tempo de aulas;
22 - Brinquedos e materiais que não podem ser higienizados
não devem ser utilizados;
23 - Todos os brinquedos e materiais manuseados pelas
crianças e profissionais deverão ser limpos com água e
sabão ou álcool 70% antes do início das aulas e ao término
do manuseio, de acordo com a Nota Técnica ANVISA nº 22/
2020. Ao longo do dia, os profissionais da função deverão
higienizar esses materiais, constantemente, se solicitado;
24 - Sugere-se a elaboração de kits ou caixas individualiza-
das de materiais variados que possam ser higienizados;
25 - Retirar das salas das crianças os materiais que não se-
rão utilizados, reduzindo a possibilidade de contaminação;
26 - Utilizar o bebê-conforto de forma individualizada. Não
havendo a possibilidade, promover a higienização antes do
uso por outra criança;
27 - No caso do bebê-conforto não poder ser utilizado con-
forme especificação acima, fazer o uso de colchonetes;
28 - As mochilas deverão ser acomodadas em áreas sus-
pensas na sala de aula. A unidade escolar deverá orientar as
famílias quanto:
- arrumação da mochila e os pertences utilizados pela crian-
ça (sujo) devidamente separados por embalagem dos per-
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tences sem uso (limpo);
- arrumação e verificação diária dos pertences na mochila;
- higienização diária e correta da mochila;
29 - Reorganizar o espaço físico da sala de aula, consideran-
do o móvel e a capacidade física do ambiente;
30 - Estabelecer o número de crianças por sala, observando
as possibilidades de desenvolvimento de atividades que fa-
voreçam ações preventivas de proteção (distanciamento en-
tre as crianças);
31 - Na hora do sono/descanso, se houver, os colchonetes
ou berços deverão ser acomodados de forma a garantir
distanciamento de pelo menos 1,5 metro entre eles. Dispo-
nha as crianças de forma invertida (pés e cabeças, alter-
nadamente);
32 - As famílias das crianças deverão estar cientes das con-
cepções da Educação Infantil, que contemplam as interações
como princípio inegociável para a faixa etária de 0 a 02 anos,
e têm poder decisório na frequência da criança na primeira
etapa de retorno;
33 - Alimentação escolar:
A alimentação será servida no refeitório e espaço destinado
à alimentação para bebês, de acordo com as seguintes
orientações:
- estabelecer distanciamento de 1,5 metro entre as crianças
no momento da refeição;
- refeitórios e espaços destinados à alimentação devem
passar por procedimentos de higienização anterior e poste-
rior ao uso por cada grupo de crianças;
- no caso de uso de cadeirotes duplos, deverá ser utilizado
para apenas uma criança;
- fornecer alimentos e água potável de modo individualizado.
Cada criança deverá ter sua própria mamadeira e copo edu-
cativo. A unidade escolar deverá providenciar copos para
uso individual;
34 - As unidades escolares deverão organizar horários para
lanche dos profissionais. Os intervalos habituais com aglo-
meração de pessoas estão suspensos na primeira etapa;
35 - Crianças não deverão manipular alimentos em ativida-
des pedagógicas;
36 - Não será permitido o consumo de produtos alimentares
que não sejam os elaborados na própria unidade escolar;
37 - Estão suspensos eventos, comemorações e atividades
que envolvam troca de alimentos ou alimentos trazidos de
casa;
38 - Nos casos de estudantes com restrição alimentar ou que
fazem uso de nutrição enteral, eles receberão atendimento
específico e personalizado na unidade escolar;
39 - Unidades escolares em que não haja o preparo do ali-
mento, somente será oferecido aquele trazido pela própria
família da criança, individualmente.
Protocolos Sanitários específicos para Educação Infan-
til - 4 a 5 anos
1 - Antes de entrada no transporte escolar oferecido pela
Secretaria da Educação ou transporte coletivo particular, o
responsável deverá aferir a temperatura do estudante. Caso
haja alteração na temperatura superior a 37,5ºC, o estudante
retornará imediatamente à sua residência com seu respon-
sável;
2 - Suspender a circulação de pessoas no interior do prédio:
pais, responsáveis ou qualquer outra pessoa que não per-
tença ao quadro da unidade escolar. O Conselho Escolar ou
Comissão designada pelo Conselho Escolar deverá elaborar
conjunto de medidas para circulação em casos emergenciais,
de acordo com a realidade local;
3 - Criar sinalizações com cartazes ou pintura no chão, do
caminho a ser seguido para o momento de entrada e saída
das crianças, assim como deslocamentos de profissionais,
pais ou responsáveis na instituição. Quando possível, trans-
forme essas rotas em alguma espécie de brincadeira para as
crianças menores, como labirintos ou uma via pintada com
algum tema. As marcações no chão descritas acima ajuda-
rão os estudantes a entenderem a necessidade de que, em-
bora estejam juntos (interação), deverão manter o distan-
ciamento;
4 - Os caminhos sinalizados que serão utilizados para des-
locamento deverão ser higienizados após o trânsito de pes-

soas que não pertençam ao quadro da escola;
5 - Não deverá haver aglomerações na entrada e na saída
das crianças, observando o horário de pico do transporte
público, estabelecendo horários diferentes para cada turma,
se necessário. Recomenda-se que os Conselhos Escolares
discutam com as famílias a melhor forma para que isso acon-
teça. A organização deverá contemplar o estabelecimento
de período de adaptação das crianças bem como orienta-
ções de carga horária e calendário escolar previstas em re-
solução própria da Secretaria Municipal da Educação, deli-
berado pelo Conselho Municipal de Educação, assim como
no retorno;
6 - Não poderá ocorrer rodízio de salas para os estudantes.
Deverá haver uma sala fixa, com deslocamentos necessá-
rios para banheiros, área externa, e refeitório, se necessário;
7 - Os profissionais que possuem contato direto com banho
e troca de crianças deverão utilizar, além da máscara, pro-
tetores faciais, avental impermeável e luvas. Nos casos es-
pecíficos de troca e banho, as luvas devem ser descartadas
entre o atendimento de uma criança e outra e os aventais
devidamente higienizados com álcool 70%;
8 - Nessa faixa etária, havendo a necessidade de eventual
banho ou troca, o banheiro deverá estar higienizado, ade-
quadamente, e, após o uso, promover a imediata limpeza do
local;
9 - Os professores, para o devido cumprimento dos protoco-
los sanitários, deverão contar com a colaboração de profis-
sionais adicionais para realização de tarefas e situações de
sala de aula, momentos de banheiro, alimentação, desloca-
mentos dentro do prédio escolar e eventuais necessidades
de banho ou troca;
10 - Os profissionais que possuem contato direto com a
alimentação das crianças deverão utilizar além da máscara,
protetores faciais, avental e portarem recipiente individual de
álcool em gel 70%;
11 - Nessa faixa etária, como recomendação opcional, suge-
re-se que na chegada, os calçados das crianças sejam tro-
cados por outros, limpos. Quando não houver a possibilida-
de, os calçados ficarão acomodados fora da sala de aula;
12 - Os professores deverão, no momento de entrada na sala
de aula, promover a troca de sapato ou utilizar sapatilhas
descartáveis (Propé);
13 - Uso de brinquedos e materiais:
- crianças não devem levar brinquedos e materiais de casa
para a escola;
- o uso de materiais e brinquedos deverão ser individualiza-
dos. Sugere-se a elaboração de caixas ou kits de materiais
variados que possam ser higienizados;
- brinquedos e materiais que não podem ser higienizados
não devem ser utilizados;
- todos os brinquedos e materiais manuseados pelas crian-
ças e profissionais deverão ser limpos com água e sabão ou
álcool 70%, antes do início das aulas e ao término do ma-
nuseio, de acordo com a Nota Técnica ANVISA nº 22/2020.
Ao longo do dia, os profissionais da função deverão higienizar
esses materiais, constantemente, se necessário;
14 - O uso de tanques de areia, playground e brinquedotecas
estarão suspensos na primeira etapa de retorno de aulas.
Essa suspensão será constantemente avaliada, quando do
retorno de atividades;
15 - Os brinquedos considerados grandes deverão ser des-
montados, guardados ou cobertos durante o período de
suspensão de uso;
16 - Organização da sala de aula:
- a utilização de mochilas ou similares deverão estar sus-
pensas na primeira etapa de retorno de aulas presenciais;
- manter lugares fixos para os estudantes, considerando o
móvel e a capacidade física da sala de aula;
- marcar com fitas adesivas o piso da sala de aula, indicando
posicionamento de mesas e cadeiras nesse espaçamento;
- estabelecer o número de estudantes por sala, observando
rigorosamente as normas de distanciamento: 1,5 metro entre
as crianças. As mesas compostas para atender quatro estu-
dantes anteriormente deverão acomodar apenas um;
- marcar com fitas adesivas o piso da sala de aula, indicando
lugares pré-determinados com distanciamento de 1,5 metro
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entre as crianças; casos de salas que não fazem uso de me-
sas e cadeiras.
17 - Retirar das salas das crianças os materiais que não se-
rão utilizados, reduzindo a possibilidade de contaminação;
18 - A higienização deve ser especialmente rigorosa nas
superfícies e materiais que estão à altura das crianças;
19 - Alimentação escolar:
A alimentação será servida no refeitório de acordo com as
seguintes orientações:
- estabelecer distanciamento de 1,5 metro entre os estudan-
tes no momento da refeição;
- reorganizar a posição das mesas, bancos e cadeiras,
permitindo distanciamento físico conforme orientações ante-
riormente descritas, uma vez que todos estarão sem máscara;
- caso haja filas para entrada no refeitório, aplicar guias fí-
sicos, como fitas adesivas no piso, para orientar o distancia-
mento;
- as refeições deverão ser empratadas, não deverá aconte-
cer o autosserviço (self-service);
- evitar o manuseio livre das bandejas e pratos, ampliando os
pontos de devolução desses objetos;
- refeitórios devem passar por procedimentos de higienização
anterior e posterior ao uso por cada grupo de crianças;
- refeitórios deverão manter portas e vitrôs abertos, permitin-
do a circulação de ar e a ventilação adequada nos momentos
da refeição;
20 - Ainda em relação à alimentação na Educação Infantil,
deverá ser observado que:
- o distanciamento entre os trabalhadores dentro das insta-
lações de produção/processamento deve ser de, pelo me-
nos, 1 metro;
- nos casos de estudantes com restrição alimentar ou que
fazem uso de nutrição enteral, eles receberão atendimento
específico e personalizado na unidade escolar;
- fornecer alimentos e água potável de modo individualizado.
Cada criança deverá ter seu próprio copo. A unidade escolar
deverá providenciar copos para uso individual;
- crianças não devem manipular alimentos em atividades pe-
dagógicas;
- não será permitido o consumo de produtos alimentares que
não sejam os elaborados na própria unidade escolar;
- estão suspensos eventos, comemorações e atividades que
envolvam troca de alimentos ou alimentos trazidos de casa;
- a hidratação dos estudantes ocorrerá em recipientes indi-
viduais, acomodados em caixas tampadas, e será disponibi-
lizada, no início do período ou de aula, nas salas e espaços
destinados às aulas, juntamente com jarras plásticas tampa-
das. Esses recipientes individuais serão disponibilizados no
início de cada aula por algum funcionário da cozinha, do
apoio ou da limpeza. As unidades escolares poderão ainda
planejar e organizar, junto ao Conselho Escolar, momentos
para hidratação;
21 - Haverá higienização do espaço onde ocorreu a aula de
Educação Física a cada troca de turma, seja ela na quadra
ou em outro espaço escolar;
22 - Deverá ser considerado, no planejamento de retorno de
atividades junto ao Conselho Escolar, o mínimo de rotatividade
de estudantes em troca de aulas, respeitando o planejamen-
to prévio de todos os professores, principalmente do profes-
sor de Educação Física;
23 - Todos os espaços escolares e materiais deverão ser
higienizados após uso e manuseio dos estudantes por pro-
fissionais da função. A organização dessas ações deverá ser
discutida pelo Conselho Escolar de cada unidade;
24 - No início da aula de Educação Física e no final de cada
aula, há a necessidade de higienização das mãos dos alunos
e dos professores;
25 - O responsável por levar os alunos para as aulas de Edu-
cação Física ao espaço de aula será estabelecido previa-
mente por uma organização escolar coletiva (professores e
gestão);
26 - Atividades de Educação Física ou de recreação deverão
ser dirigidas e realizadas, preferencialmente ao ar livre, em
local coberto, sem aglomerações e mediante o cumprimento
do distanciamento de 1,5 metro. No retorno presencial, have-
rá constante análise e reavaliação dessa normativa;

27 - As aulas de Educação Física deverão ser planejadas
para ocorrerem nos espaços já utilizados, devendo-se con-
siderar ainda outros espaços da escola, como as salas de
aula; inclusive o Conselho Escolar discutirá e colaborará na
organização, planejamento e estruturação das atividades de
retorno;
Protocolos sanitários específicos para o Ensino Funda-
mental e EJA
1 - A escola deverá evitar aglomerações na entrada e na saí-
da de estudantes, observando o horário de pico do transporte
público, estabelecendo horários diferentes para cada turma.
Recomenda-se que os Conselhos Escolares ou Comissões
locais discutam com as famílias a melhor forma para que isso
aconteça. A organização deverá contemplar as orientações
de carga horária e do calendário escolar previstas em reso-
lução própria da Secretaria Municipal da Educação, e delibe-
radas pelo Conselho Municipal de Educação;
2 - Avaliações, testes, provas e vestibulares podem ser reali-
zados desde que seja cumprido o distanciamento de 1,5 me-
tro e as demais diretrizes aplicáveis deste protocolo, sobre-
tudo higienização de espaços e equipamentos;
3 - O funcionamento de laboratórios será apenas para pes-
quisa ou para aulas majoritariamente práticas;
4 - Instalar, pias ou dispositivos de álcool gel 70% em espa-
ços abertos e próximos às salas de aulas, reduzindo o fluxo
de utilização de banheiros para esse fim;
5 - Na primeira etapa de retorno de aulas presenciais, as
bibliotecas ou salas de leitura não serão abertas para uso e
retirada de livros. Durante o processo de retorno de aulas
presenciais, essa normativa será reavaliada pelo Comitê.
6 - Organização da sala de aula:
- manter lugares fixos para os estudantes, se possível fixan-
do as carteiras no chão, considerando a capacidade física de
ocupação da sala de aula;
- marcar com fitas adesivas o piso das salas de aula, indi-
cando posicionamento de mesas e cadeiras nesse espaça-
mento;
- dispor mesas e carteiras com a mesma orientação, evitando
que estudantes fiquem virados de frente uns para os outros;
- estabelecer o número de estudantes por sala, observando
rigorosamente as normas de distanciamento de 1,5 metro
entre as carteiras escolares;
7 - Alimentação escolar:
As refeições ocorrerão de acordo com as seguintes orienta-
ções:
- as unidades escolares deverão organizar horários para lan-
che, considerando que a alimentação será servida por funci-
onários da função, na sala de aula, para que sejam consu-
midas na própria carteira do estudante. Os intervalos habitu-
ais, com aglomeração de pessoas, estão suspensos nessa
primeira etapa;
- o almoço/ jantar será  empratado em embalagens des-
cartáveis - marmitex;
- o talher utilizado pelo estudante será descartado em recipi-
ente próprio na finalização da refeição;
- o descarte de sobras ocorrerá em recipiente apropriado (li-
xeira com pedal) na sala de aula;
- caberá ao professor apenas supervisionar os momentos de
alimentação;
- nessa primeira etapa não será permitido o consumo de pro-
dutos alimentares que não sejam os elaborados na própria
unidade escolar;
- em casos de estudantes com restrição alimentar ou que fa-
zem uso de nutrição enteral, eles receberão atendimento es-
pecífico e personalizado na unidade escolar;
- a hidratação dos estudantes ocorrerá em recipientes indi-
viduais acomodados em caixas tampadas e será disponibili-
zada no início do período ou de aula, nas salas e espaços
destinados às aulas, juntamente com jarras plásticas tampa-
das. Esses recipientes individuais serão disponibilizados no
início de cada aula por algum funcionário da cozinha, do
apoio ou da limpeza. As unidades escolares poderão ainda
planejar e organizar junto ao Conselho Escolar momentos
para hidratação.
8 - Recomenda-se higienizar bancadas, computadores, equi-
pamentos e utensílios antes de cada aula, sobretudo de la-
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boratórios e outros espaços de realização de atividades prá-
ticas;
9 - Recomenda-se promover aulas, debates e estratégias de
divulgação on-line sobre biossegurança, saúde e proteção
no contexto da COVID-19;
10 - As mochilas deverão ser acomodadas em áreas sus-
pensas na sala de aula. Recomenda-se a suspensão de uso
de mochilas com rodas;
11 - Antes da entrada no transporte escolar oferecido pela
Secretaria da Educação ou transporte particular coletivo, o
responsável deverá aferir a temperatura do estudante com
termômetro infravermelho. Caso haja alteração na tempera-
tura superior a 37,5ºC, o estudante retornará imediatamente
à sua residência com seu responsável;
12 - Deverá suspender a circulação de pessoas no interior do
prédio: pais, responsáveis ou qualquer outra pessoa que não
pertença ao quadro da unidade escolar. O Conselho Escolar
ou Comissão designada pelo Conselho Escolar deverá ela-
borar conjunto de medidas para circulação em casos emer-
genciais, de acordo com a realidade local;
13 - Deverá criar sinalizações com cartazes ou pintura no
chão, com o caminho a ser seguido para o momento de en-
trada e saída dos estudantes, assim como deslocamentos de
profissionais, pais ou responsáveis na instituição. Quando
possível, transforme essas rotas em alguma espécie de brin-
cadeira para as crianças menores, como labirintos ou uma
via pintada com algum tema. As marcações no chão descri-
tas acima ajudarão os estudantes a entenderem a necessi-
dade de que, embora estejam juntos (interação), deverão
manter o distanciamento;
14 - Os caminhos sinalizados que serão utilizados para des-
locamento deverão ser higienizados após o trânsito de pes-
soas que não pertençam ao quadro da escola;
15 - Atividades de Educação Física ou de recreação deverão
ser dirigidas e realizadas, preferencialmente ao ar livre, em
local coberto, sem aglomerações e mediante cumprimento
do distanciamento de 1,5 metro. No retorno presencial, ha-
verá constante análise e reavaliação dessa normativa;
16 - As aulas de Educação Física deverão ser planejadas
para ocorrerem nos espaços já utilizados, considerando ain-
da outros espaços da escola, como as salas de aula; inclu-
sive o Conselho Escolar discutirá e colaborará na organiza-
ção, planejamento e estruturação das atividades de retorno;
17 - Haverá higienização do espaço de aula onde ocorreu a
aula de Educação Física, a cada troca de turma, seja ela rea-
lizada na quadra ou em outro espaço escolar;
18 - Deverá ser considerado, no planejamento de retorno de
atividades junto ao Conselho escolar, o mínimo de rotatividade
de estudantes em troca de aulas, respeitando-se o planeja-
mento prévio de todos os professores, principalmente o de
Educação Física;
19 - Os espaços escolares e materiais deverão ser higieni-
zados após uso e manuseio dos estudantes por profissionais
da função. A organização dessas ações deverá ser discutida
pelo Conselho Escolar de cada unidade;
20 - No início e final da aula de Educação Física, há a neces-
sidade de higienização das mãos dos alunos e dos professores;
21 - O responsável por levar os alunos para as aulas de Edu-
cação Física ao espaço de aula será estabelecido previa-
mente por uma organização escolar coletiva (professores e
gestão).
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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL DE EXCLUSÃO DE CONSELHEIROS
MUNICIPAIS DE SAÚDE DO QUADRO

DE CONSELHEIROS, GESTÃO 12/2017 A 12/2020
O Conselho Municipal de Saúde, na pessoa de seu Presiden-
te - Sr. Nilton Gilmar Nessi - informa a quem possa interessar,
que os Conselheiros Municipais de Saúde: Sr. Crize Silva -
representante do segmento dos USUÁRIOS e a Conselheira,
Srª Arianne Sibila - representante do segmento dos TRABA-
LHADORES DA SAÚDE, estão excluídos, a partir de 21 de
outubro de 2020, pelo fato de suas respectivas representativi-
dades (CONSELHOS LOCAIS DE SAÚDE)  encontrarem-se
vencidas.

Ribeirão Preto SP, 22 de outubro de 2020
NILTON GILMAR NESSI

Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Ribeirão Preto - SP

PROFº DR. SANDRO SCARPELINI
Secretário Municipal da Saúde

Ribeirão Preto - SP
UE 02.09.10

Saúde
Secretaria Municipal da Saúde

RESOLUÇÃO Nº 16
DE 22 DE OUTUBRO DE 2020

ESTABELECE NORMAS RELATIVAS AO ENCERRAMEN-
TO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA,
PARA LEVANTAMENTO DO BALANÇO GERAL, DO DE-
PARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO
PRETO - DAERP, DO EXERCÍCIO DE 2020.
A Diretoria do Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão
Preto - DAERP, usando das atribuições que lhe são conferidas
por lei;
Considerando à publicação do Decreto nº 263/2020 em 19
de outubro de 2020, normatizando o encerramento da execu-
ção orçamentária para levantamento do Balanço Geral do
Município de Ribeirão Preto;
Considerando que o DAERP é uma autarquia, que compõe
a Administração Indireta e possui singularidades próprias;
RESOLVE:
Artigo 1º - Objetivando encerrar o exercício de forma ordena-
da, estabelece o cronograma a ser seguido impreterivelmente:
I - As requisições para compra de materiais e serviços so-
mente poderão ser emitidas até o dia 31 de outubro de 2020;
II - As solicitações de empenho (SOE) para compras e/ou
serviços somente poderão ser emitidos até o dia 27 de no-
vembro de 2020, exceto os referentes a despesas constitu-
cionais e legais contraídas até 31 de dezembro de 2020;
III - os documentos fiscais de despesas emitidos e entregues
até 11 de dezembro de 2020 deverão ser obrigatoriamente
encaminhados para liquidação e contabilização até o dia 15
de dezembro de 2020. Documentos com emissão e/ou en-
trega posterior deverão ser encaminhados no próximo dia útil
após a entrega do material ou prestação de serviço;
IV - As prestações de contas dos adiantamentos de pronto

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Daerp
Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto

pagamento e de viagem devem ser efetuadas até o dia 18 de
dezembro de 2020;
V - O encerramento da receita, ajustes e provisões contábeis
de 2020 deverão ocorrer até o dia 08 de janeiro de 2021;
VI - A conciliação da contabilidade do exercício de 2020
deverá ocorrer até o dia 13 de janeiro de 2021;
VII - A entrega do Balancete à Prefeitura Municipal de Ri-
beirão Preto para a devida consolidação deverá ocorrer até
o dia 15 de janeiro de 2021.
Artigo 2º - A Diretoria Comercial e Financeira, após análise
técnica a seu critério, deverá proceder ao cancelamento dos
saldos dos empenhos de restos a pagar não processados e
não liquidados.
I - Os saldos orçamentários reservados e vinculados a pro-
cessos licitatórios em fase de tramitação em 23 de dezembro
de 2020 deverão ser cancelados e reservados no orçamento
de 2021.
II - Os saldos das reservas não utilizados deverão ser can-
celados impreterivelmente até o dia 23 de dezembro de
2020, sendo o requisitante responsável pelo respectivo can-
celamento.
Artigo 3º - Qualquer exceção ao cronograma acima estipula-
do deverá ser justificada e ter a expressa autorização do
Diretor Superintendente do DAERP.
Artigo 4º - Esta resolução entrará em vigor nesta data, revo-
gadas as disposições em contrário.

MARCUS VINÍCIUS BERZOTI RIBEIRO
Diretor Comercial e Financeiro

SILVIA CLÉ OLIVIERI
Diretora Administrativa

LINEU ANDRADE DE ALMEIDA
Diretor Técnico

AFONSO REIS DUARTE
Diretor Superintendente

DF-RES

IPM
Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto

ERRATA
Na Resolução nº 003/2020, referente ao Edital nº 001/2020,
do Processo Seletivo de Estagiários, publicado no DOM na
data de 21 de outubro de 2020.
Onde se lê:
RETOMAR o Edital nº 002/2020
Leia-se:
RETOMAR o Edital nº 001/2020

PLAUTO GARCIA LEAL FILHO
Diretor Presidente - FUNDET

Fundet
Fundação de Educação para o Trabalho

PORTARIA Nº 030
DE 23 DE OUTUBRO DE 2020

MARIA REGINA RICARDO, DIRETORA SUPERINTENDEN-
TE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS
DE RIBEIRÃO PRETO - IPM, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS.
Pela presente Portaria, designa a Senhora KELSILENE APA-
RECIDA ROMEIRO BARBOSA, portadora do R.G. nº 18.575.
598-7, Agente de Administração, regida pelo Regime Jurídi-
co Estatutário, a fim de exercer para todos os fins e direitos
a função gratificada de Encarregada da Seção de Protocolo
e Expediente deste Instituto de Previdência dos Municipiários
de Ribeirão Preto - IPM a partir de 23 de outubro de 2020 e
enquanto durar o impedimento da titular a Senhora FERNAN-
DA MOTA LÚCIO NETO, portadora do R.G. nº 28.175.946-
7, Agente de Administração, regida pelo Regime Jurídico Es-
tatutário, motivado por licença tratamento de saúde.

CUMPRA-SE
MARIA REGINA RICARDO
Diretora Superintendente

IPM

RESUMO DOS ATOS
Atos da Superintendência dos dias 22 e 23/10/2020, con-
cedendo pensões, com as seguintes fundamentações: Em
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Administração
Secretaria Municipal da Administração

LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO
Contratante: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.
Contratada: Alpes Manutenção e Comércio de Peças para
elevadores LTDA-ME.
Processo de Compras nº 0743/2020.
Dispensa de Licitação nº 0263/2020.
Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva de
elevador do prédio da Secretaria Municipal da Administra-
ção, Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Públi-
ca, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Secretaria
Municipal do Turismo.
Valor: R$ 3.260,00.
Prazo: 12 (doze) meses.
Recurso - Dotação Orçamentária:
Nº 02.06.10 / 04.122.10111.2.0001 / 3.3.90.39 / 01.110.0000
- Reduzida 111.
Nº 02.03.10 / 04.121.10111.2.0002 / 3.3.90.39 / 01.110.0000
- Reduzida 68.
Nº 02.15.20 / 18.122.10115.2.0001 / 3.3.90.39 / 01.110.0000
- Reduzida 834.
Nº 02.16.10 / 04.122.10109.2.0001 / 3.3.90.39 / 01.110.0000
- Reduzida 866.

RETIFICAÇÃO
No Extrato publicado no Diário Oficial do Município do dia 01

de outubro de 2020, referente ao Termo de Colaboração nº
17/2020, referente ao Processo Administrativo nº 2020.
016731-2,
Onde se lê:
“Termo de Colaboração nº 17/2020.”
Leia-se:
“Termo de Fomento nº 17/2020.”

RETIFICAÇÃO
No Extrato publicado no Diário Oficial do Município do dia 01
de outubro de 2020, referente ao Termo de Colaboração nº
18/2020, referente ao Processo Administrativo nº 2020.
027098-9,
Onde se lê:
“Termo de Colaboração nº 18/2020.”
Leia-se:
“Termo de Fomento nº 18/2020.”

MICHAEL DAVID GAMA
Diretor do Departamento da Administração Geral

UE 02.06.20

AVISO DE CHAMAMENTO
RESOLUÇÃO Nº 001/2020

Processo Administrativo nº 2020.032231-8
Objeto: A execução no inciso II da Lei Federal nº 14.017, de
29 de junho de 2020, no âmbito da implementação da Lei
Aldir Blanc no município de Ribeirão Preto, com fornecimento
de subsídio para a manutenção de espaços artísticos e cul-
turais, geridos por pessoas, microempresas e pequenas em-
presas culturais, cooperativas, coletivos, instituições e orga-
nizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades
interrompidas por força das medidas de isolamento social.
Recebimento da Documentação: Entre os dias 23/10/2020 e
01/11/2020.
Local e horário para retirada do Edital: Casa da Cultura - De-
partamento de Atividades Culturais - Praça Alto do São Ben-
to, s/nº - Jardim Mosteiro, das 8h às 17h (a custo zero - gra-
tuito); ou (na íntegra) através do site:
https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/cultura/.

Ribeirão Preto, 22 de outubro de 2020
ISABELLA CARVALHO PESSOTTI

Secretária Municipal da Cultura

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0231/2020

Processo de Compras nº 0444/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de Tampa e Tubo,
conforme Edital e seus anexos, para Secretaria Municipal de
Infraestrutura.
Paulo Augusto Saraiva, Pregoeiro, no uso das atribuições
que lhe são conferidas por lei, ADJUDICA, ao licitante abaixo
o objeto constante no bojo do certame licitatório, conforme
especificado:
LOTE ITEM QTDE. MARCA VALOR TOTAL

UNITÁRIO DO LOTE
6 6 400,0000 SANEN 105,0000 42.000,00

ENGENHARIA
VALOR EMPRESA R$ 42.000,00
AUTEM ENGENHARIA LTDA.
CNPJ nº: 026.511.662/0001-10 Inscrição Estadual: 797245598119.
AVENIDA THOMAZ ALBERTO WHATELY, 5105.
Compl.: SALA 04 - Bairro: JARDIM JÓQUEI CLUBE.
CEP: 14078-901 - RIBEIRÃO PRETO - SP.

Ribeirão Preto, 21 de outubro de 2020
PAULO AUGUSTO SARAIVA

Pregoeiro

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0231/2020

Processo de Compras nº 0444/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de Tampa e Tubo,
conforme Edital e seus anexos, para Secretaria Municipal de
Infraestrutura.
Marine Oliveira Vasconcelos, Secretária Municipal da Admi-
nistração, no uso das atribuições que lhe são conferidas por

cumprimento à ordem judicial proferida no processo 1032701-
12.2015.8.26.0506 da 2ª Vara da Fazenda Pública da Co-
marca de Ribeirão Preto, nos termos do Artigo 23 e parágra-
fos c/c Artigo 7º da Lei Complementar nº 1.012/2000, altera-
dos pela Lei Complementar nº 1.501/2003; Lei Complemen-
tar nº 2.988/2019 c/c Artigo 66 incisos e parágrafos da Orien-
tação Normativa nº 02/2009 do MPAS, concede pensão a se-
guinte beneficiária: a Senhora ZULMIRA DE FÁTIMA LON-
GO, o benefício de pensão por morte do Senhor DURVAL
FERREIRA DOS SANTOS, Servidor Aposentado - Agente de
Operações (DAERP), cujo óbito ocorreu em 28 de setembro
de 2014, na proporção de 100% (cem por cento), a partir da
folha de pagamento do mês de outubro de 2020 (Ato nº 330/
2020 - Processo nº 113/2015-I); Em cumprimento à ordem
judicial proferida no Processo nº 1026084-70.2014.8.26.0506
da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ribeirão Pre-
to; nos termos do Artigo 23 e parágrafos c/c Artigo 7º da Lei
Complementar nº 1.012/2000, alterados pela Lei Comple-
mentar nº 1501/2003; Lei Complementar nº 2.988/2019 c/c
Artigo 66 incisos e parágrafos da Orientação Normativa nº
02/2009 do MPAS, restabelece pensão a seguinte benefi-
ciária: a Senhora KARINA DE SOUZA BATISTA, o benefício
de pensão por morte do Senhor ERCIO BERNARDES BRAN-
QUINHO, Servidor Ativo - Agente de Operações (DAERP),
cujo óbito ocorreu em 01 de dezembro de 2013, na proporção
de 50% (cinquenta por cento), a partir da folha de pagamento
do mês de outubro de 2020, alterando-se a proporção dos
benefícios de pensão concedidos por meio do Ato nº 028/
2014, alterado pelo Ato nº 134/2014 a KATHLEEN NAYARA
BATISTA BRANQUINHO e de PEDRO BERNARDES BRAN-
QUINHO NETO, que passarão a receber 25 % (vinte e cinco
por cento) cada um deles (Ato nº 331/2020 - Processo nº
1.237/2013-I); nos termos do Artigo 23 e parágrafos c/c Ar-
tigo 7º da Lei Complementar nº 1.012/2000, alterados pela
Lei Complementar nº 1.501/2003; Lei Complementar nº
2.988/2019 c/c Artigo 66 incisos e parágrafos da Orientação
Normativa nº 02/2009 do MPAS, concede pensão ao seguin-
te beneficiário: ao Senhor GICÉLIO VIEIRA COSTA, o bene-
fício de pensão por morte da Senhora MÍRIAM RENATA
SOUZA DA SILVA COSTA, Servidora Ativa - PEB I (Prefei-
tura), na proporção de 100% (cem por cento), a partir da data
do óbito, ou seja, 17 de setembro de 2020 (Ato nº 332/2020
- Processo nº 687/2020-I). Cumpra-se - MARIA REGINA RI-
CARDO - Diretora Superintendente.



Sexta-feira, 23 de Outubro de 2020 1515151515
Diário Oficial

RIBEIRÃO PRETO - SP

lei, HOMOLOGA todos os atos praticados pelo Senhor Pre-
goeiro no bojo do certame licitatório, conforme especificado
no Edital de Adjudicação.

Ribeirão Preto, 21 de outubro de 2020
MARINE OLIVEIRA VASCONCELOS

Secretária Municipal da Administração

AVISO DE ALTERAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0241/2020

Processo de Compras nº 0452/2020
Objeto: Contratação de empresa para Licença de Uso de Sis-
temas em comodato com Cessão dos direitos de uso, servi-
ços de instalação e de suporte técnico operacional do Siste-
ma de Gestão de Margem Consignável com Desconto em
Folha de Pagamento, conforme descrito em Edital e seus
anexos.
Marine Oliveira Vasconcelos, Secretária Municipal da Admi-
nistração, no uso das atribuições que lhe são inerentes,
RETIFICA o edital de repetição da licitação em epígrafe e
informa NOVA DATA:
Disponibiliza no site www.ribeiraopreto.sp.gov.br e na Se-
cretaria Municipal da Administração, Departamento de Mate-
riais e Licitações, Divisão de Compras, sito na Rua Jacira, nº
50, Jardim Macedo, Ribeirão Preto/SP, o Edital de Retifica-
ção e Prorrogação.
Nova Data:
Recebimento das Propostas: Até às 14:00 horas do dia 11 de
novembro de 2020.
Abertura das Propostas: Dia 11 de novembro de 2020 às
14:00 horas.
Início da Disputa de Preços: Dia 11 de novembro de 2020 à
partir das 14:30 horas.

Ribeirão Preto, 22 de outubro de 2020
MARINE OLIVEIRA VASCONCELOS

Secretária Municipal da Administração

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0245/2020

Processo de Compras nº 0463/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material esco-
lar para o ano letivo de 2021, conforme Edital e seus anexos,
para Secretaria Municipal da Educação.
Jhonatan Josmar de Oliveira, Pregoeiro, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei, ADJUDICA, ao licitante
abaixo o objeto constante no bojo do certame licitatório, con-
forme especificado:
LOTE ITEM QTDE. MARCA VALOR TOTAL

UNITÁRIO DO LOTE
21 21 30.000,0000 MD 2,2900 68.700,00
VALOR EMPRESA R$ 68.700,00
CLAUDIA CRISTINA STAFFY.
CNPJ nº: 037.258.751/0001-12 Inscrição Estadual: 0037414560058.
CAXAMBÚ, 147.
Bairro: CENTRO.
CEP: 37640-000 - EXTREMA - MG.
LOTE ITEM QTDE. MARCA VALOR TOTAL

UNITÁRIO DO LOTE
2 2 80,0000 VMP 18,1200 1.449,60
4 4 15.000,0000 RST 0,6100 9.150,00
5 5 19.900,0000 RST 0,2200 4.378,00
18 18 230,0000 ACP 23,4700  5.398,10
20 20 9.700,0000 ALAPLAST 1,7300 16.781,00
VALOR EMPRESA R$ 37.156,70
GILBERTO DOS SANTOS TOSTA-ME.
CNPJ nº: 008.247.334/0001-76 Inscrição Estadual: 491091959118.
QUATRO, 491.
Bairro: JARDIM BOA VISTA.
CEP: 14620-000 - ORLÂNDIA - SP.
LOTE ITEM QTDE. MARCA VALOR TOTAL

UNITÁRIO DO LOTE
14 14 1.100,0000 EXECUTIVE 36,0000 39.600,00
VALOR EMPRESA R$ 39.600,00
INTERBRINQ COMERCIAL EIRELI
CNPJ nº: 031.999.655/0001-49 Inscrição Estadual: 190281023115.
AVENIDA SÃO JOÃO, 153.

Bairro: CENTRO.
CEP: 12940-260 - ATIBAIA - SP.
LOTE ITEM QTDE. MARCA VALOR TOTAL

UNITÁRIO DO LOTE
1 1 33.560,0000 MERCI 3,7300 125.178,80
16 16  7.000,0000 MERCI 4,2700 29.890,00
VALOR EMPRESA R$ 155.068,80
JAIR CHAGAS DOS SANTOS-EPP.
CNPJ nº: 021.178.493/0001-24 Inscrição Estadual: 219043444117.
RUA JOSE AFONSO FERRIELO, 760.
Bairro: JD. NOVA BOITUVA.
CEP: 18550-000 - BOITUVA - SP.
LOTE ITEM QTDE. MARCA VALOR TOTAL

UNITÁRIO DO LOTE
6 6 310,0000 SANTECH 51,4700  15.955,70
10 10 5.150,0000 RST 0,5100  2.626,50
13  13 17.300,0000 NOVAPRINT 0,1300  2.249,00
17  17 25,0000 USAPEL 14,0000 350,00
VALOR EMPRESA R$ 21.181,20
MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO-EPP.
CNPJ nº: 002.683.546/0001-10 Inscrição Estadual: 334013631111.
AVENIDA DA SAUDADE, 43.
Bairro: VILA GARAVELLO.
CEP: 14840-000 - GUARIBA - SP.
LOTE ITEM QTDE. MARCA VALOR TOTAL

UNITÁRIO DO LOTE
3 3 13.000,0000 RST 0,5300 6.890,00
7 7 5.150,0000 RST 0,4600  2.369,00
8 8 5.150,0000 RST 0,4600 2.369,00
9 9 5.250,0000 RST 0,3700 1.942,50
11 11 5.250,0000 RST 0,4400 2.310,00
12 12 1.000,0000 RST 2,2600 2.260,00
19 19 2.200,0000 ACP 1,1300 2.486,00
VALOR EMPRESA R$ 20.626,50
NEW RIBE COMERCIAL EIRELI-ME.
CNPJ nº: 026.735.921/0001-96 Inscrição Estadual: 797254045119.
RUA ABRÃO BOAINAIN, 427.
Compl.: SALA 06 - Bairro: NOVA RIBEIRÂNIA.
CEP: 14096-700 - RIBEIRÃO PRETO - SP.

Ribeirão Preto, 21 de outubro de 2020
JHONATAN JOSMAR DE OLIVEIRA

Pregoeiro

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0245/2020

Processo de Compras nº 0463/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material esco-
lar para o ano letivo de 2021, conforme Edital e seus anexos,
para Secretaria Municipal da Educação.
Marine Oliveira Vasconcelos, Secretária Municipal da Admi-
nistração, no uso das atribuições que lhe são conferidas por
lei, HOMOLOGA todos os atos praticados pelo Senhor Pre-
goeiro no bojo do certame licitatório, conforme especificado
no Edital de Adjudicação.

Ribeirão Preto, 21 de outubro de 2020
MARINE OLIVEIRA VASCONCELOS

Secretária Municipal da Administração

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0264/2020

Processo de Compras nº 0502/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de Materiais Mé-
dicos e de Enfermagem, conforme Edital e seus anexos, para
Secretaria Municipal da Saúde.
Victor Henrique Malardo Roque, Pregoeiro, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas por lei, ADJUDICA, ao lici-
tante abaixo o objeto constante no bojo do certame licitatório,
conforme especificado:
LOTE ITEM QTDE. MARCA VALOR TOTAL

UNITÁRIO DO LOTE
5 5  7.000,0000 ADVA 2,1500 15.050,00
VALOR EMPRESA R$ 15.050,00
CIRÚRGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA-EPP.
CNPJ nº: 002.736.951/0001-59 Inscrição Estadual: 582475777112.
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RUA MARQUES DA CRUZ, 1623.
Bairro: VILA MONTE ALEGRE.
CEP: 14051-150 - RIBEIRÃO PRETO - SP.
LOTE ITEM QTDE. MARCA VALOR TOTAL

UNITÁRIO DO LOTE
9 9 130,0000 RESGATE 11,9600 1.554,80
11  11 13.000,0000 MISSNER 5,8000 75.400,00
12  12 2.500,0000 KOLPLAST 1,4000 3.500,00
14 14 300,0000 TECNOFIO 29,1200 8.736,00
15 15 400,0000 TECNOFIO  28,3300 11.332,00
16 16 13.000,0000 MISSNER 1,9100 24.830,00
17  17 150,0000 PROTEC 15,8000 2.370,00
VALOR EMPRESA R$ 127.722,80
FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI.
CNPJ nº: 024.067.457/0001-81 Inscrição Estadual: 214208472117.
RUA JOSÉ ROMERA, 432.
Bairro: PARQUE RESIDENCIAL AMÉRICA.
CEP: 16202-214 - BIRIGUI - SP.
LOTE ITEM QTDE. MARCA VALOR TOTAL

UNITÁRIO DO LOTE
1 1  120.000,0000 SR 0,0700 8.400,00
6 6 1.500,0000 MARKMED 0,6200 930,00
VALOR EMPRESA R$ 9.330,00
RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ nº: 029.196.670/0001-07 Inscrição Estadual: 645881535113.
RUA AVIÃO PAULISTINHA, 198.
Bairro: JARDIM SOUTO.
CEP: 12227-081 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP.
LOTE ITEM QTDE. MARCA VALOR TOTAL

UNITÁRIO DO LOTE
2 2 200.000,0000 DESCAR- 0,0800 16.000,00

PACK
3 3 3.000,0000 NATHY  6,2800 18.840,00
VALOR EMPRESA R$ 34.840,00
S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI.
CNPJ nº: 030.888.187/0001-72 Inscrição Estadual: 258738693.
RUA DOM LUIZ, 171.
Bairro: VILA REAL.
CEP: 88337-100 - BALNEÁRIO CAMBORIU - SC.
LOTE ITEM QTDE. MARCA VALOR TOTAL

UNITÁRIO DO LOTE
13 13 30,0000 PREMIUM 27,6400 829,20
VALOR EMPRESA R$ 829,20
SALVI LOPES & CIA. LTDA-ME.
CNPJ nº: 082.478.140/0001-34 Inscrição Estadual: 6012312987.
RUA GATURAMO, 100.
Bairro: JARDIM PRIMAVERA.
CEP: 86702-001 - ARAPONGAS - PR.

Ribeirão Preto, 19 de outubro de 2020
VICTOR HENRIQUE MALARDO ROQUE

Pregoeiro

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0264/2020

Processo de Compras nº 0502/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de Materiais Mé-
dicos e de Enfermagem, conforme Edital e seus anexos, para
Secretaria Municipal da Saúde.
Marine Oliveira Vasconcelos, Secretária Municipal da Admi-
nistração, no uso das atribuições que lhe são conferidas por
lei, HOMOLOGA todos os atos praticados pelo Senhor Pre-
goeiro no bojo do certame licitatório, conforme especificado
no Edital de Adjudicação.

Ribeirão Preto, 19 de outubro de 2020
MARINE OLIVEIRA VASCONCELOS

Secretária Municipal da Administração

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0373/2020

Processo de Compras nº 0699/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para forneci-
mento de seguro de veículos, conforme Edital e seus anexos,

para Secretaria Municipal da Saúde.
Paulo Augusto Saraiva, Pregoeiro, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por lei, ADJUDICA, ao licitante abaixo o
objeto constante no bojo do certame licitatório, conforme es-
pecificado:
ITEM QTDE. MARCA VALOR TOTAL

UNITÁRIO DO ITEM
1 1,0000 SERVIÇO 6.726,8700 6.726,87
VALOR EMPRESA R$ 6.726,87
SEGUROS SURA S.A.
CNPJ nº: 033.065.699/0001-27 Inscrição Estadual: 148415559112.
AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 12995.
Compl.: 4º ANDAR - Bairro: BROOKLIN PAULISTA.
CEP: 4578-000 - SÃO PAULO - SP.

Ribeirão Preto, 20 de outubro de 2020
PAULO AUGUSTO SARAIVA

Pregoeiro

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0373/2020

Processo de Compras nº 0699/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para forneci-
mento de seguro de veículos, conforme Edital e seus anexos,
para Secretaria Municipal da Saúde.
Marine Oliveira Vasconcelos, Secretária Municipal da Admi-
nistração, no uso das atribuições que lhe são conferidas por
lei, HOMOLOGA todos os atos praticados pelo Senhor Pre-
goeiro no bojo do certame licitatório, conforme especificado
no Edital de Adjudicação.

Ribeirão Preto, 20 de outubro de 2020
MARINE OLIVEIRA VASCONCELOS

Secretária Municipal da Administração

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0383/2020

Processo de Compras nº 0717/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para confec-
ção e fornecimento de carimbos de madeira, conforme Edital
e seus anexos, para Secretaria Municipal da Saúde.
Victor Henrique Malardo Roque, Pregoeiro, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas por lei, ADJUDICA, ao lici-
tante abaixo o objeto constante no bojo do certame licitatório,
conforme especificado:
ITEM QTDE. MARCA VALOR TOTAL

UNITÁRIO DO ITEM
1 1.000,0000 SERVIÇO 16,6700 16.670,00
2 200,0000 SERVIÇO 48,6700 9.734,00
3 200,0000 SERVIÇO  10,4700 2.094,00
VALOR EMPRESA R$ 28.498,00
SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA.
CNPJ nº: 001.088.055/0001-68 Inscrição Estadual: 282956654.
RUA VINTE E SEIS DE AGOSTO, 216.
Bairro: CENTRO.
CEP: 79002-081 - CAMPO GRANDE - MS.

Ribeirão Preto, 21 de outubro de 2020
VICTOR HENRIQUE MALARDO ROQUE

Pregoeiro

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0383/2020

Processo de Compras nº 0717/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para confec-
ção e fornecimento de carimbos de madeira, conforme Edital
e seus anexos, para Secretaria Municipal da Saúde.
Marine Oliveira Vasconcelos, Secretária Municipal da Admi-
nistração, no uso das atribuições que lhe são conferidas por
lei, HOMOLOGA todos os atos praticados pelo Senhor Pre-
goeiro no bojo do certame licitatório, conforme especificado
no Edital de Adjudicação.

Ribeirão Preto, 21 de outubro de 2020
MARINE OLIVEIRA VASCONCELOS

Secretária Municipal da Administração
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DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo de Compras nº 0775/2020
Dispensa de Licitação nº 0274/2020

Ratificada a Dispensa de Licitação, nos termos do Artigo 24,
Inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: Aquisição dos medicamentos: Desvenlafaxina 100mg,
Olmesartana + Hidroclorotiazida 40mg + 12,5mg, destinado
a atendimento de processos judiciais, para a Secretaria Mu-
nicipal da Saúde.
Dotação Orçamentária:
3.3.90.32.01.300.0000.10.301.10102.2.0174.
ITEM QTDE. MARCA VALOR TOTAL

UNITÁRIO DO ITEM
3 360,0000 EUROFARMA 1,3200 475,20
VALOR EMPRESA R$ 475,20
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI.
CNPJ nº: 015.329.061/0001-74Inscrição Estadual: 645368660113.
AVENIDA PRINCESA ISABEL, 1791.
Bairro: SANTANA.
CEP: 12211-620 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP.
ITEM QTDE. MARCA VALOR TOTAL

UNITÁRIO DO ITEM
2 252,0000 PRISTIQ 100 MG 4,1100 1.035,72
VALOR EMPRESA R$ 1.035,72
INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ nº: 043.295.831/0001-40Inscrição Estadual: 108698639115.
AV. ÁGUA FRIA, 981.
Compl.: 985 - Bairro: ÁGUA FRIA.
CEP: 2333-001 - SÃO PAULO - SP.

Ribeirão Preto, 21 de outubro de 2020
PROF. DR. SANDRO SCARPELINI

Secretário Municipal da Saúde

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0415/2020

Processo de Compras nº 0778/2020
Objeto: Aquisição de totens com dispenser para álcool gel,
conforme Edital e seus anexos. (COVID-19), para Secretaria
Municipal de Assistência Social.
Paulo Augusto Saraiva, Pregoeiro, no uso das atribuições
que lhe são conferidas por lei, ADJUDICA, ao licitante abaixo
o objeto constante no bojo do certame licitatório, conforme
especificado:
ITEM QTDE. MARCA VALOR TOTAL

UNITÁRIO DO ITEM
1 45,0000 FABRICAÇÃO 160,0000 7.200,00

PRÓPRIA
VALOR EMPRESA R$ 7.200,00
F. A. VILANI-ME.
CNPJ nº: 023.197.698/0001-82 Inscrição Estadual: 542015223114.
RUA JAMILE HADDAD MALUF, 91.
Bairro: CENTRO.
CEP: 17490-000 - PIRATININGA - SP.

Ribeirão Preto, 21 de outubro de 2020
PAULO AUGUSTO SARAIVA

Pregoeiro

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0415/2020

Processo de Compras nº 0778/2020
Objeto: Aquisição de totens com dispenser para álcool gel,
conforme Edital e seus anexos. (COVID-19), para Secretaria
Municipal de Assistência Social.
Marine Oliveira Vasconcelos, Secretária Municipal da Admi-
nistração, no uso das atribuições que lhe são conferidas por
lei, HOMOLOGA todos os atos praticados pelo Senhor Pre-
goeiro no bojo do certame licitatório, conforme especificado
no Edital de Adjudicação.

Ribeirão Preto, 21 de outubro de 2020
MARINE OLIVEIRA VASCONCELOS

Secretária Municipal da Administração
UE 02.06.30

Daerp
Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto

EXTRATO DO PRIMEIRO
TERMO DE ADITAMENTO

Contrato nº 13/2019 - Dispensa de Licitação
Processo Administrativo nº 04.2019.001272-5
Contratante: DAERP - Departamento de Água e Esgotos de
Ribeirão Preto.
Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE.
Objeto: Contratação de Serviços para Intermediação de Es-
tágio.
Alteração das Cláusulas 2ª e 5ª sem alteração de valores.
Data de Assinatura: 23/10/2020.

AFONSO REIS DUARTE
Superintendente

DAERP

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO
DE ADITAMENTO DO CONTRATO

Contrato nº 41/2020 - Pregão nº 97/2019
Processo Administrativo nº 04.2019.003410-9
Contratante: DAERP - Departamento de Água e Esgotos de
Ribeirão Preto.
Contratada: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Objeto: Seguro para Veículo.
Valor Total: R$ 7.146,68.
Data de Assinatura: 09/10/2020.

AFONSO REIS DUARTE
Superintendente

DAERP

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO
DE ADITAMENTO

Contrato nº 134/2019 - Pregão nº 45/2019
Processo Administrativo nº 04.2019.001615-1
Contratante: DAERP - Departamento de Água e Esgotos de
Ribeirão Preto.
Contratada: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA.
Objeto: Aquisição de Leite Integral UAT (UHT).
Valor Total: R$ 12.615,24.
Data de Assinatura: 22/10/2020.
Demais cláusulas inalteradas.

AFONSO REIS DUARTE
Superintendente

DAERP

CNPJ Nº 56.015.167/0001-80

EXTRATO DA APÓLICE DE SEGURO
DE VIDA EM GRUPO

PROCESSO Nº 1427/2020
Contratante: Companhia Habitacional Regional de Ribeirão
Preto - COHAB-RP.
Contratada: Total CS Vida Corretora de Seguros / Prudential
do Brasil Vida em Grupo S.A.
Objeto: Contratação de seguro de vida em grupo, dos funcio-
nários da COHAB-RP.
Custo: R$ 7.567,56/ano.
Prazo: 12 meses - 01/09/2020 a 01/09/2021.
Data: 18.09.2020.

NILSON ROGÉRIO BARONI
Diretor-Presidente

ROBERTO TAKANOBU ISHIKAWA
Diretor Financeiro e Administrativo

Cohab
Companhia Habitacional Regional de Ribeirão Preto
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EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO
DE PRORROGAÇÃO
Contrato nº 45/2020

Tomada de Preços nº 01/2020
Processo Administrativo nº 04.2020.000130-5
Contratante: DAERP - Departamento de Água e Esgotos de
Ribeirão Preto.
Contratada: ESTEIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI.
Objeto: Implantação de coletor tronco na Avenida Patriarca
até a Avenida Aniceto dos Santos Lote.
Prazo: Prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, sem altera-
ção do valor contratual.
Demais cláusulas inalteradas.
Data de Assinatura: 22/10/2020.

AFONSO REIS DUARTE
Superintendente

DAERP

EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO
Modalidade: Dispensa de Licitação, art. 24, Inciso II da Lei nº
8.666/93.
Processo Administrativo nº 04.2020.003426-2.
Contratante: DAERP - Departamento de Água e Esgotos de
Ribeirão Preto.
Contratada: FRANKLIN ELETRIC INDÚSTRIA DE MOTO-
BOMBAS S.A.
Objeto: Aquisição de 01 (um) Conjunto Motobomba Submersa.
Valor Total: R$ 11.522,07 .
Data de Assinatura: 22/10/2020.

AFONSO REIS DUARTE
Superintendente

DAERP

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico

Registro de Preços nº 26/2020
Processo de Compras nº 04.2020.001903-4

Objeto: MATERIAIS DE LABORATÓRIO  DIVERSOS.
Afonso Reis Duarte, Diretor Superintendente do Departa-
mento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto - DAERP, no uso
das atribuições que lhes são conferidas por Lei, torna público
o desprovimento do recurso interposto pela empresa IDEXX
BRASIL LABORATORIOS LTDA, a Homologação do Proce-
dimento Licitatório, bem como dos Menores Preços Regis-
trados, conforme abaixo relacionados:
LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALA-
RES LTDA., com o CNPJ nº: 55.956.510/0001-29, e, sede à
Rua Duque de Caxias, nº 1212, no Município de Ribeirão
Preto  -  SP,  nos lotes:
LOTE ITEM QUANT. UNID. OBJETO MARCA VALOR  VALOR

UNITÁRIO TOTAL
1 1 2 KG. DICROMATO DE LS 85,00 170,00

POTÁSSIO PA. CHEMICALS
2 2 10 UNID. ESTANTE EM ARAME RICILAB 50,00 500,00

REVESTIDA
EM PVC PARA
TRANSPORTE
DE BOLSA ESTÉRIL.

5 6 12 KG. ACETATO DE SÓDIO LS 19,33 231,96
TRIHIDRATADO PA. CHEMICALS

6 7 12 LT. ÁCIDO SULFÚRICO LS 37,08 444,96
95-97% PA. CHEMICALS

8 9 1 KG. PERMANGANATO LS 47,00 47,00
DE POTÁSSIO PA.  CHEMICALS
VALOR TOTAL R$ 1.393,92

RC SCIENTIFIC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ANA-
LÍTICOS EIRELI, com o CNPJ nº: 27.263.741/0001-11, e,
sede à Rua Alexandre Dumas, nº 1268, no Município de São
Paulo  -  SP,  nos lotes:
LOTE ITEM QUANT. UNID. OBJETO MARCA VALOR  VALOR

UNITÁRIO TOTAL
3 3 36 FR. PÓ PARA POLICONTROL 158,83 5.717,88

SOLUÇÃO
INDICADORA DE

CLORO LIVRE.
4 36 UNID.SOLUÇÃO POLICONTROL 159,94 5.757,84

INDICADORA DE
CLORO LIVRE.
VALOR TOTAL LOTE 3 R$ 11.475,72

7 8 300 FR. SOLUÇÃO POLICONTROL 19,99 5.997,00
SPADNS - REAGENTE
LÍQUIDO (500 ML) PARA
ANÁLISE DE FLUORETOS.
VALOR TOTAL R$ 17.472,72

QUIMAFLEX PRODUTOS QUÍMICOS LTDA., com o CNPJ
nº: 13.224.500/0001-59, e, sede à Avenida Luiz Disperati, nº
264, no Município de Araraquara - SP, nos lotes:
LOTE ITEM QUANT. UNID. OBJETO MARCA VALOR  VALOR

UNITÁRIO TOTAL
4 5 72 CX. BOLSA ESTÉRIL NASCO 215,27 15.499,44

ATÉ 120 ML PARA
COLETA DE AMOSTRAS.

9 10 36000 UNID. SUBSTRATO QUIMAFLEX 5,30 190.800,00
CROMOGÊNICO
DEFINIDO ONPG MUG,
COM RESULTADOS
CONFIRMATIVOS
EM 24 HORAS.
VALOR TOTAL R$ 206.299,44

Ribeirão Preto, 22 de outubro de 2020
AFONSO REIS DUARTE

Superintendente
DAERP

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico

Registro de Preços nº 030/2020
Processo de Compra nº 04.2020.002624-3

Objeto: MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS.
 Afonso Reis Duarte, Diretor Superintendente do Departa-
mento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto - DAERP, no uso
das atribuições que lhes são conferidas por Lei, torna público
a Homologação do Procedimento Licitatório e dos Menores
Preços Registrados, conforme abaixo relacionados:
TALENTOS D’ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS AS-
SESSORIA LTDA, com o CNPJ nº: 24.419.445/0001-79, e,
sede à Rua Marques de Olinda, nº 955, no Município de Join-
ville-SC, nos lotes:
LOTE ITEM QUANT. UNID. OBJETO MARCA VALOR  VALOR

UNITÁRIO TOTAL
1 1 800 PÇ. CURVA 90º RAIO TIGRE 0,93 744,00

CURTO (JOELHO);
MATERIAL: PVC
RÍGIDO MARROM,
PVC-U;
CARACTERÍSTICAS:
BOLSAS PARA JUNTA
SOLDÁVEL;
DIMENSÕES: DE 25.

2 350 PÇ. CURVA 45º RAIO TIGRE 14,24 4.984,00
LONGO; MATERIAL:
PVC RÍGIDO
(PVC-U 6,3) OCRE;
CARACTERÍSTICAS:
BOLSA E PONTA
PARA JUNTA ELÁSTICA;
DIMENSÕES: DN 100.

3 50 PÇ. LUVA; MATERIAL: TIGRE 1,50 75,00
PVC RÍGIDO MARROM,
PVC-U,
CARACTERÍSTICAS:
BOLSAS PARA JUNTA
SOLDÁVEL; DIMENSÕES:
DE 32.

4 100 UNID. LUVA SOLDÁVEL TIGRE 1,87 187,00
COM ROSCA; MATERIAL:
PVC RÍGIDO MARROM,
PVC - U;
CARACTERÍSTICAS:
BOLSA PARA JUNTA
SOLDÁVEL  E BOLSA
PARA JUNTA ROSCÁVEL;
DIMENSÕES:
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DE 20 X DNR 1/2
VALOR TOTAL LOTE 1  R$ 5.990,00

3 7 700 UNID. LUVA FLEXÍVEL; IPAL 5,52 3.864,00
MATERIAL: COPOLÍMERO
DE POLIPROPILENO (PP);
CARACTERÍSTICAS:
BOLSA PARA JUNTA
MECÂNICA DN 20 PARA
PEAD E BOLSA DE
PRESSÃO POR ANEL
PARA TUBO ¾” FERRO
GALVANIZADO OU PVC;
DIMENSÕES: DN 20.
VALOR  GLOBAL R$ 9.854,00

J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO
EIRELI-EPP, com o CNPJ nº: 63.017.784/0001-80, e, sede à
Rua Anita Garibaldi, nº 1683, no Município de Ribeirão Preto
- SP, no lote:
LOTE ITEM QUANT. UNID. OBJETO MARCA VALOR  VALOR

UNITÁRIO TOTAL
2 5 2040 M. TUBO DE ESGOTO; AMANCO  38,12 77.764,80

MATERIAL: PVC
RÍGIDO
(PVC-U 6,3) OCRE;
CARACTERÍSTICAS:
BOLSA E PONTA
PARA JUNTA ELÁSTICA
INTEGRADA;
DIMENSÕES: DN 150.

6 318 M. TUBO; MATERIAL: COR  6,54 2.079,72
PVC RÍGIDO PLASTIK
MARROM, PVC-U;
CARACTERÍSTICAS:
PONTA E BOLSA PARA
JUNTA SOLDÁVEL;
DIMENSÕES: DE 32.
VALOR TOTAL LOTE 2 R$ 79.844,52

SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
EIRELI, com o CNPJ nº: 08.164.724/0001-82,e, sede à Rua
Azilar Pedro Decker, nº 154, no Município de São José dos
Pinhais - PR, nos lotes:
LOTE ITEM QUANT. UNID. OBJETO MARCA VALOR  VALOR

UNITÁRIO TOTAL
4 8 10000 PÇ. UNIÃO; MATERIAL: HIFERSANE   1,65 16.500,00

COPOLÍMERO DE
POLIPROPILENO (PP);
CARACTERÍSTICAS:
BOLSAS PARA JUNTA
MECÂNICA;
DIMENSÕES: DN 20.
VALOR TOTAL R$ 16.500,00

Ribeirão Preto, 23 de outubro de 2020
AFONSO REIS DUARTE

Superintendente
DAERP

Santa Lydia
Fundação Hospital Santa Lydia

30º EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO DE SELEÇÃO EMERGENCIAL

Nº 001/2020
A Fundação Hospital Santa Lydia, através do Departamento
de Recursos Humanos, convoca, conforme autorização do
Diretor Administrativo os candidatos habilitados nos Proces-
sos de Seleção Emergencial abaixo discriminados, para
comparecerem no setor de Recrutamento e Seleção, Rua
Tamandaré, nº 434, Campos Elíseos, impreterivelmente no
dia e horários abaixo. As convocações, feitas através deste
Edital, destinam-se contratação do Processo Emergencial,
manutenção de serviços executados pela Fundação. Os
candidatos poderão ser representados por procurador, devi-
damente autorizado para a prática do ato, sendo que a pro-
curação deverá ser atual e a sua ausência consistirá em de-
sistência tácita, sem direito à reclamação futura, ficando a
Comissão de Seleção autorizada a convocar os próximos
classificados, conforme ordem de classificação, Processos
de Seleção Emergencial nº 001/2020.

DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO
DE ADMISSÃO CONFORME EDITAL

A DIVISÃO DE HORÁRIOS SE DÁ
PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES.

DEVERÁ RESPEITAR OS HORÁRIOS DEFINIDOS.

DIA 26 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 08:00H
PROCESSO DE SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº 001/2020

HOMOLOGADO EM 13/04/2020
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CLASSI- NOME CPF
FICAÇÃO
01 JULIANA APARECIDA DE 309.427.028-08

OLIVEIRA TERRIBELE
04 ALINE MEDRADO DE SOUZA 373.607.388-73
05 GIOVANNA ANTONIOLI 125.797.556-08
11 MARTA SEBASTIANA ROCHA 071.556.188-02
16 VILMA DE JESUS DEGANELO 058.141.228-11

ESCAJOIRA
17 CESAR APARECIDO DA SILVA 074.227.088-24
24 SIMONE APARECIDA DE 128.672.188-10

CARVALHO RUA
25 LUCIENE CRISOSTOMO 032.417.786-06
26 CLEONICE FRANCISCA DE 936.063.705-04

SOUZA
27 ROSANA ALVES PEREIRA 162.248.358-88

DE OLIVEIRA

IPM
Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto

EXTRATO DO QUARTO TERMO
DE RERRATIFICAÇÃO

Processo nº 038/2017 - Contrato nº 04/2017
Contratante: Instituto de Previdência dos Municipiários de
Ribeirão Preto.
Contratada: Verocheque Refeições Ltda.
Processo nº 038/2017.
Modalidade: Pregão Presencial nº 01/2017
Objeto: Contratação de empresa especializada na adminis-
tração de Cartões Eletrônicos de Alimentação para aquisi-
ção de gêneros alimentícios em estabelecimentos comer-
ciais filiados ou credenciados destinados aos servidores
desta Autarquia.
Valor Estimado: R$ 19.227,00 (dezenove mil, duzentos e vin-
te e sete reais) mensais.
Valor Total: R$ 230.724,00 (duzentos e trinta mil, setecentos
e vinte e quatro reais).
Prazo: 12 (doze) meses.

Recursos: Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.99 - Outros
Serviços de Terceiros.

Ribeirão Preto, 23 de outubro de 2020
MARIA REGINA RICARDO
Diretora Superintendente

IPM

SEGUNDO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
Contrato nº 12/2019 - Processo nº 042/2019

Contratante: Instituto de Previdência dos Municipiários de
Ribeirão Preto.
Contratada: Escritório Técnico de Assessoria Atuarial Socie-
dade Simples Ltda.
Processo nº 042/2019.
Modalidade: Convite nº 01/2019.
Objeto: Contratação de empresa de serviços de Consultoria
e Assessoria Atuarial.
Valor Estimado: R$ 8.476, 54 (oito mil, quatrocentos e seten-
ta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) mensais.
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor Total: R$ 101.718,49 (cento e um mil, setecentos e de-
zoito reais e quarenta e nove centavos).
Recursos: Dotação Orçamentária: 3.3.90.35.04 - Serviços
de Consultoria.

Ribeirão Preto, 22 de outubro de 2020
MARIA REGINA RICARDO
Diretora Superintendente

IPM

DA-LIC
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Saúde
Secretaria Municipal da Saúde

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
A Divisão de Vigilância Sanitária do Departamento de Vigi-
lância em Saúde e Planejamento da Secretaria Municipal da
Saúde, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA:
ARQUIVAMENTO
Processo/Nome ou Razão Social/CNPJ/Auto de Infração
- 2008.050423-6 - SOCIEDADE RECREATIVA E DE ESPOR-
TES DE RIBEIRÃO PRETO - 55.985.857/0001-08 - 14108
de 29/10/2008.
- 2009.030142-7 - SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA - 04.
459.117/0001-99 - 04479 de 15/06/2009.
- 2011.027502-7 - RENATA SUAVINHO FERRO COELHO-
ME - 04.014.706/0001-63 - 12119 de 10/05/2011.
- 2014.026725-1 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚ-
DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA - 01.613.433/0027-
14 - 15338 de 26/05/2014.
- 2015.019742-6 - CODERP - CIA. DE DESENVOLVIMEN-
TO ECONÔMICO DE RIB. PRETO - 45.254.950/0001-80 -
15891 de 02/05/2015.
- 2017.040178-9 - PAULO CÉSAR CARNEIRO DROGARIA-
ME - 15.866.989/0001-98 - 16486 de 08/11/2017.
- 2019.007282-9 - COZINHA DO FRANGO ROTISSERIA
EIRELI - 27.547.245/0001-90 - 16598 de 09/02/2019.
AUTO DE INFRAÇÃO (AI)
Os autuados tornam-se cientes 05 (cinco) dias após a pu-

DIA 26 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 09:00H
PROCESSO DE SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº 001/2020

HOMOLOGADO EM 13/04/2020
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CLASSI- NOME CPF
FICAÇÃO
28 SARA REGINA DE OLIVEIRA 186.496.198-86

SALVIANO
29 RENATA PILEGGI LIMA 186.560.718-58
31 CARLA APARECIDA MOREIRA 175.486.308-67

BONFANTI
33 LEANDRA APARECIDA DE 163.883.588-88

OLIVEIRA
34 ALESSANDRA MOREIRA 141.084.518-48

DA ROCHA COLOMBO
35 FABIANA PRISCILA PAGOTO 156.223.858-22
37 MARLENE ANTUNES SOUSA 156.251.278-16
38 ELIENE CRISTINA CASIMIRO 150.669.688-06

PISSOLOTTO
43 ELIANA DE JESUS FREITAS 298.908.358-86
46 MARCELO FRANCISCO DE LIMA 192.013.428-02

DIA 26 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 10:00H
PROCESSO DE SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº 001/2020

HOMOLOGADO EM 13/04/2020
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CLASSI- NOME CPF
FICAÇÃO
48 NEUSA LOPES DE LIMA 180.320.058-89
49 FABIANA VIVANCOS 266.323.378-13
53 CLAUDIA POLTRONIERI QUATRINI 256.842.198-37
54 LIDIANE APARECIDA TOLENTINO 216.052.878-14
55 EDINA MARCIA SILVA MARIA 268.085.488-89
58 PAULA CARTONI 281.180.618-09
59 SOLANGE APARECIDA DE 040.662.656-18

OLIVEIRA ALVES
61 ALESSANDRA RODRIGUES 267.152.308-46
65 EMERSON RODRIGO DA SILVA 264.655.648-90
66 ADELIA FERNANDES PEREIRA 216.578.918-44

DIA 26 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 11:00H
PROCESSO DE SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº 001/2020

HOMOLOGADO EM 13/04/2020
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CLASSI- NOME CPF
FICAÇÃO
66 ADELIA FERNANDES PEREIRA 216.578.918-44
67 ANGELICA RODRIGUES DE JESUS 214.920.658-70
69 MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA 303.768.608-12
71 ROBERTA JUSSIENE ROSA REIS 298.653.188-14
72 MARIA LUCIANA MARCOLINO 380.712.478-04

DA LUZ
73 QUEILA CARLA DE LISBOA 266.656.888-10

BARRADAS
74 RENAN EDUARDO CARDOSO 272.846.818-45

SOUTO
75 ELISETH CARVALHO VALERIO 261.366.858-09

DE ALMEIDA
76 DANILO CARLOS BAETA 264.430.048-76
77 JULIANA APARECIDA DE LIMA 275.627.068-75

DIA 26 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 13:00H
PROCESSO DE SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº 001/2020

HOMOLOGADO EM 13/04/2020
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CLASSI- NOME CPF
FICAÇÃO
80 EDUARDO MORAES DA SILVA 215.103.448-88
81 KELLY FERNANDA VENTURA 216.178.628-86

DA SILVA
83 MARIA DA GRAÇA RODRIGUES 318.680.828-65

BARROSO
85 FLAVIA ARAUJO DA PENHA 224.497.648-36
87 IVONE RIBEIRO DA SILVA 280.111.428-60
89 ANDREA APARECIDA GOMBIO 286.408.938-61
90 MARCOS HENRIQUE MARQUES 287.411.488-00
93 RENATA DE PAULA FERRARI 218.847.038-95
96 JOSIANE PAVAN BARAUNA 223.194.078-71

98 JOSÉ GERALDO NIFOSSE JUNIOR 307.037.548-07

DIA 26 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 14:00H
PROCESSO DE SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº 001/2020

HOMOLOGADO EM 13/04/2020
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CLASSI- NOME CPF
FICAÇÃO
100 ALINE GRAZIELA PEREIRA 306.021.918-40

DOS SANTOS
102 ROSE APARECIDA DA SILVA 308.398.128-76
104 LARISSA REGINA GUERRA 220.524.988-69
105 PRISCILA APARECIDA DE 225.879.818-32

CARVALHO
106 JOSIANE DE SOUZA BATISTA 310.892.008-11

CÂNDIDO
108 TIAGO DOMINGOS DOS REIS 309.276.008-54

LIMA
110 ELAINE MARQUES DA COSTA 297.661.748-14

MAGALHÃES
111 RAIMUNDO CLEMENTE DA SILVA 006.700.993-09

NETO
112 LIDIANE CRISTINA MARQUES 353.632.468-13

BUENO LORENCINI
113 HELOISA HELENA MARTINS 068.929.076-44

DIA 26 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 15:00H
PROCESSO DE SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº 001/2020

HOMOLOGADO EM 13/04/2020
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CLASSI- NOME CPF
FICAÇÃO
114 TATIANA FERREIRA PAPANDREA 310.106.438-43
115 JULIO GLEDSON DE MELO 218.075.168-06
116 ELIANE ALBERTO EVANGELISTA 308.317.158-71

MENDES
117 GIOVANA CRISTOVAM ROQUE 310.281.418-23
118 JULIANA DOS SANTOS 313.273.248-65
120 FABIO LIMA DA SILVA 099.349.917-13
123 ROBERSON SARTORI DOS 228.053.748-60

SANTOS
124 MARCIA CARMO DA SILVA 333.818.538-30
125 VÂNIA APARECIDA LACERDA 332.159.008-58
126 ALESSANDRO DIAS DOS SANTOS 039.258.489-16

Ribeirão Preto, 23 de outubro de 2020
Departamento Pessoal

MARCELO CESAR CARBONERI
Diretor Administrativo
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RIBEIRÃO PRETO - SP

CNPJ Nº 43.581.974/0001-19

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS (LOTES 1 e 2)

Pregão Presencial nº 010/2020
Processo nº 365/2020

Contratante: TRANSERP - Empresa de Trânsito e Transpor-
te Urbano de Ribeirão Preto S/A.
Objeto: Registro de Preços para aquisição de tintas e solvente
para sinalização viária.
Detentora: MAVI Tintas e Sinalização Ltda-EPP, Rua Sole-
dade nº 216, CNPJ nº 14.191.875/0001-22.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da publicação.
Preços Registrados:
(LOTES 1 e 2)

Item Quantidade Unidade Marca Preço
(Lotes 1 e 2) Unitário

R$
1 400 Recipiente de 18 l Salecril 229,70
2 80 Recipiente de 18 l Salecril 232,87
3 20 Recipiente de 18 l Salecril 229,70
4 10 Recipiente de 18 l Salecril 232,80
5 130 Recipiente de 18 l Salecril 118,96

Transerp
Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A

blicação. Concedido prazo de 10 (dez) dias para apresenta-
ção da defesa.
- ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO RECREIO SÃO LOU-
RENÇO - CNPJ nº 05.115.420/0001-37 - Rod. Rib. Preto Ara-
raquara km 7+100m. AI nº 17714 de 21/08/2020 por infringir
o artigo 6º, inc. I, II, III e seu parágrafo único da Resolução SS
nº 65/2005, que foi alterado para o art. 1º da Resolução SS
nº 65/2016 c/c art. 13 inc. V do Anexo XX da Portaria Consol.
5 do MS de 03/10/17. Incorreu nas infrações do artigo 150,
incisos XXVI e XXVII da Lei Complementar nº 2.963/2019, fi-
cando sujeito às penalidades previstas no artigo 138 desta lei.
CANCELAMENTO
- Auto de Infração nº 18502 de 15/07/2020 - CHAN FI CHUN-
ME - CNPJ nº 00.140.316/0001-89. Por vício de lavratura.
- Auto de Imposição de Penalidade nº 05108 de 09/04/2009
- SOCIEDADE RECREATIVA E DE ESPORTES DE RIBEI-
RÃO PRETO - CNPJ nº 55.985.857/0001-08. Por tempo de-
corrido desde a aplicação da penalidade.
- Auto de Imposição de Penalidade nº 02095 de 29/08/2012
- SABORES DA FAZENDA RESTAURANTE LTDA-EPP -
CNPJ nº 11.905.840/0001-10. Por tempo decorrido desde a
aplicação da penalidade.
INDEFERIMENTO
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
- Protocolo ESTA-LUM631Z/2008 - CENTRO EDUCACIO-
NAL CAMPOS ELÍSEOS LTDA-ME - CNPJ nº 66.995.242/
0001-70. Devido ao encerramento das atividades no endere-
ço declarado.

DRA. VÂNIA CANTARELLA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Vigilância Sanitária

UE 02.09.20

RESUMO DE ATOS DA MESA
1009/2020 - Declara, Ponto Facultativo, nas dependências
da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, no dia 30 de outu-
bro de 2020, excepcionalmente, em virtude da comemora-
ção do Dia do Funcionário Público Municipal, com compen-
sação pelos servidores em período ou época a ser determi-
nada pela Coordenadoria Administrativa do Legislativo, pos-
to que, na efetiva data de 28 de outubro, o expediente no Le-
gislativo será realizado normalmente, excetuando-se do dis-
posto as dependências que por sua natureza, não possam
sofrer solução de continuidade.

PODER LEGISLATIVO
Câmara
Câmara Municipal de Ribeirão Preto

A MAURICIO APARECIDO PEREIRA CAÇAMBAS, torna pú-
blico que requereu de forma concomitante junto à Secreta-
ria do Meio Ambiente de Ribeirão Preto/SP, através do Pro-
cesso nº 02.2020.032163-0, a Licença Prévia de Instala-
ção e/ou de Operação, para atividade de Transporte de Re-
síduos da Construção Civil e Terraplanagem, na Rua Ampa-
ro, 1500, Vila Mariana, município de Ribeirão Preto - SP.

A HIDRASEME - HIDRÁULICA E SERVIÇOS MECÂNICOS
LTDA., torna público que recebeu da Secretaria Municipal
do Meio Ambiente, através do Processo nº 02.2020.018326-
1, a Licença Prévia, de Instalação e/ou de Operação nº
082/2020, para a atividade de Fabricação de Cilindros Hidráu-
licos, na Rua Tambaú, 2410, Vila Elisa, CEP.: 14.075-010,
município de Ribeirão Preto - SP.

A ROSANA APARECIDA FANTINI BERZUINI., torna públi-
co que solicitou junto a Secretaria Municipal do Meio Am-
biente através do Processo nº 02.2016.045348-4, a Renova-
ção da Licença de Operação, para a atividade de Casa de
Festa e Eventos, na Rua Claudinei Buzoni, 157, Orestes Lo-
pes de Camargo, CEP.: 14.066.434, municipio de Ribeirão
Preto - SP.

A A CARAMURUCAR ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA-
ME., torna público que solicitou junto à Secretaria Municipal
do Meio Ambiente, através do Processo nº 02.2020.031515
-0, a Licença Prévia, de Instalação e/ou de Operação, para
a atividade de Funilaria e Pintura Automotiva, na Av. Ca-
ramuru, 1190, Bairro República, município de Ribeirão Preto
- SP.

INEDITORIAIS

1010/2020 - Designa, o funcionário ANTONIO MOREIRA
THEODORO, provido efetivamente no cargo de Agente de
Operações, para substituir cumulativamente com suas fun-
ções, o funcionário RENATO ACÁCIO DESPIRITO, provido
efetivamente no cargo de Agente de Operações, na função
gratificada da “Encarregadoria da Divisão de Serviços Ge-
rais” do Legislativo, a partir de 20 de outubro de 2020, e en-
quanto perdurar as férias daquele titular.

1011/2020 - A Comissão de Avaliação de Desempenho Fun-
cional (CADF), do Legislativo, conforme disposto nas Reso-
luções nº 199/15 e nº 204/15, que vigorará pelo período de 19
de outubro de 2020 a 18 de outubro de 2021, será compos-
ta pelos seguintes servidores estáveis deste Legislativo:
JOSÉ OLIVIO SIMÕES - Presidente
PRISCILA DE ANDRADE JERÔNIMO SILVA - Membro
ROBERTA ADRIANA FERNANDES PISTORI - Membro

Ribeirão Preto, 20 de outubro de 2020
JONATAS SAMUEL SILVA DE SOUZA

Coordenador Administrativo

EXTRATO DO 4º TERMO
DE ADITAMENTO CONTRATUAL

Processo nº 21.734/2020
Pregão Eletrônico nº 02/2017

Contrato nº 03/2017
Contratante: Câmara Municipal de Ribeirão Preto.
Contratada: Engemon Comércio, Engenharia e Montagem
Ltda-EPP.
Objeto do Contrato: Prestação de serviços técnicos de enge-
nharia/telecomunicações na área de radiodifusão.
Objeto do Aditamento: Fica alterada a razão social de EN-
GEMON COMÉRCIO, ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA-
EPP para CURSI, COMÉRCIO, ENGENHARIA E MONTA-
GEM LTDA-EPP, observado o disposto no art. 55, inciso XIII,
da Lei Federal nº 8.666/1993. As demais cláusulas do con-
trato original e dos aditamentos anteriores ficam expressa-
mente ratificadas.

Ribeirão Preto, 21 de outubro de 2020
LINCOLN FERNANDES

Presidente


