
Sexta-feira, 30 de Abril de 2021
Diário Oficial

22222 RIBEIRÃO PRETO - SP

Diário Oficial
ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO - SP

Lei nº 1.482 de 20/novembro/1964
Lei nº 2.591 de 10/janeiro/1972

Imprensa Oficial do
Município de Ribeirão Preto

ANTÔNIO DUARTE NOGUEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal

MARINE OLIVEIRA VASCONCELOS
Diretora Presidente Coderp

RENATA BIANCO
Jornalista Responsável - MTb 51.623

Telefones
Coderp PABX (16) 3977-8300
Imprensa Oficial (16) 3977-8290

www.ribeiraopreto.sp.gov.br

PODER EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito
(Portarias, Ofícios, Leis Ordinárias, Leis

Complementares, Decretos, Resoluções.)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Secretarias Municipais
(Portarias, Ofícios, Resoluções)

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Autarquias, Empresas Públicas, Fundações
e Sociedade de Economia Mista.
(Portarias, Ofícios, Resoluções)

E-mail
imprensaoficial@coderp.com.br

Administração/Editoração
Rua Saldanha Marinho, 834 - Centro
Cep 14010-060 - Ribeirão Preto - SP

Pesquisa Edições
www.coderp.com.br/diario-oficial/index.xhtml

LICITAÇÕES E CONTRATOS
(Atos da Administração Direta e Indireta)

CONCURSOS PÚBLICOS
(Atos da Administração Direta e Indireta)

PODER LEGISLATIVO
(Atos Gerais)

REGIÃO METROPOLITANA DE
RIBEIRÃO PRETO

(Portarias, Ofícios, Leis Ordinárias, Leis
Complementares, Decretos, Resoluções.)

INEDITORIAIS
(Diversos de terceiros)

Índice sequencial

DECRETO Nº 096
DE 30 DE ABRIL DE 2021

DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS EMERGENCIAIS DE PRO-
TEÇÃO, DE CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL,
SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NOS PRO-
TOCOLOS DO ESTADO DE SÃO PAULO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
DUARTE NOGUEIRA, Prefeito Municipal de Ribeirão Preto,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e
Considerando que o Município de Ribeirão Preto possui
gestão plena do sistema de saúde, nos termos da Lei Federal
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, da Lei Federal nº 8.142,
de 28 de dezembro de 1990, e do Decreto Federal nº 7.508,
de 28 de junho de 2011;
Considerando o Decreto Estadual nº 65.563, de 11 de mar-
ço de 2021 que institui medidas emergenciais, de caráter
temporário e excepcional, no âmbito da medida de quaren-
tena de que tratam os Decretos nº 64.881, de 22 de março de
2020, e nº 64.994, de 28 de maio de 2020, com o objetivo
imediato de conter a transmissão e disseminação da COVID-
19;
Considerando a situação epidemiológica de Ribeirão Preto
acompanhados pelos gráficos e tabelas constantes do con-
trole exercido pela Secretaria de Saúde do Município;
DECRETA:
Artigo 1º - Institui no município de Ribeirão Preto, em caráter
temporário e excepcional no período de 1º a 9 de maio de
2021, medidas emergenciais, com o objetivo imediato de
conter a transmissão e disseminação da COVID-19.
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CUMPRA-SE

DUARTE NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Artigo 2º - São consideradas no Município as seguintes ati-
vidades emergenciais:
I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos,
laboratoriais, farmácias e hospitalares;
II - assistência de saúde animal;
III - assistência social e atendimento à população em estado
de vulnerabilidade;
IV -atividades de defesa civil;
V - trânsito e transporte coletivo de passageiros, incluindo
transporte de passageiros por meio de aplicativos;
VI - telecomunicações e internet;
VII - serviço de call center.
Parágrafo Único - Fica limitado a capacidade de 60% (ses-
senta por cento) dos funcionários.
VIII - serviços funerários;
IX - distribuição e comercialização de combustíveis, gás
liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo;
X - serviços de radiodifusão de sons e imagens;
XI - atividade de locação de veículos.
§ 1º - As atividades consideradas emergenciais deverão
obedecer a todos os protocolos sanitários gerais e setoriais
específicos previstos no PlanoSP.
§ 2º - O horário de atendimento, para as atividades conside-
radas emergenciais, será de acordo com o autorizado em
seus alvarás de funcionamento.
Artigo 3º - De segunda-feira a domingo nos horários das 20
horas às 5 horas, ficam autorizadas somente as atividades
dos serviços emergenciais previstas no artigo 2º do presente
Decreto.

UE 02.06.40
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Artigo 4º - Fica autorizado o funcionamento das seguintes
atividades, observados os seguintes  critérios:
I - Hipermercados, supermercados, padarias, casas de bo-
los, lojas de conveniência, bombonieres, Pet Shop, comércio
de materiais de construção e similares:
a) capacidade máxima limitada em: 60% (sessenta por
cento) ou, como forma de manter o distanciamento no seu
interior, a limitação máxima de uma pessoa a cada 10 m² (dez
metros quadrados) de área de venda útil, o que for menor;
b) limitado o horário de atendimento das 6 horas até as 20
horas;
c) obrigatório o uso de máscara;
d) respeitar o distanciamento social de 1,50 metros;
e) autorizado o serviço de delivery de alimentação e bebida,
24 horas por dia;
f) proibido o consumo de qualquer alimento ou bebida no
local;
g) adoção dos protocolos geral e setorial específico.
Parágrafo Único - Considera-se estabelecimento descrito
neste inciso aquele que efetivamente tiver, no mínimo, 70%
(setenta por cento) de sua área de venda ocupada por
produtos essenciais (alimentos, produtos de limpeza e higie-
ne pessoal), não importando o CNAE do estabelecimento.
II - Estacionamentos e Lava-Rápido:
a) limitado o horário de atendimento até as 20 horas;
b) obrigatório o uso de máscara;
c) adoção dos protocolos geral e setorial específico.
III - “shopping centers”, galerias e estabelecimentos con-
gêneres:
a) capacidade máxima limitada em: 25% (vinte e cinco por
cento);
b) limitado o horário de atendimento das 6 às 20 horas;
c) obrigatório o uso de máscara;
d) adoção dos protocolos geral e setorial específico.
Parágrafo Único - O funcionamento das praças de alimenta-
ção e diversões será de acordo com o estabelecido no inciso.
IV - comércio em geral:
a) capacidade máxima limitada em: 25% (vinte e cinco por
cento);
b) limitado o horário de atendimento das 6 às 20 horas;
c) obrigatório o uso de máscara;
d) adoção dos protocolos geral e setorial específico.
V - atividades religiosas de qualquer natureza:
a) respeitando os protocolos de distanciamento previsto no
PlanoSP;
b) capacidade máxima limitada em: 25% (vinte e cinco por
cento);
c) obrigatório o uso de máscara;
d) limitado o horário de atendimento até as 20 horas.
VI - serviços de escritórios e administrativos essenciais:
a) preferencialmente o teletrabalho para atividades adminis-
trativas;
b) capacidade limitada em 40% (quarenta por cento) dos
funcionários;
c) limitado o horário de atendimento até as 20 horas;
d) obrigatório o uso de máscara;
e) adoção dos protocolos geral e setorial específico.
Parágrafo Único - Aos escritórios de contabilidade, a capa-
cidade fica limitada a 60% (sessenta por cento) dos funcio-
nários.
VII - restaurantes, rotisseries e similares:
a) capacidade máxima limitada em: 25% (vinte e cinco por
cento);
b) limitado o horário de atendimento das 6 às 20 horas,
devendo o encerramento do atendimento não ultrapassar as
22 horas;
c) autorizados os serviços de delivery 24 horas por dia;
d) permitidos os serviços de take out e drive thru até as 20
horas;
e) adoção dos protocolos geral e setorial específico.
Parágrafo Único - Aos buffets e similares aplica-se o disposto
neste inciso, exclusivamente sentados e com o espaçamento
mínimo de 2 metros entre mesas, proibido pista de dança.

VIII - Academias, clubes esportivos e sociais e similares:
a) capacidade máxima limitada em: 25% (vinte e cinco por
cento);
b) limitado o horário de atendimento das 6 às 20 horas;
c) obrigatório o uso de máscara;
d) adoção dos protocolos geral e setorial específico.
IX - Quadras esportivas e esportes coletivos:
a) capacidade máxima limitada em: 25% (vinte e cinco por
cento);
b) limitado o horário de atendimento das 6 às 20 horas, com
agendamento prévio;
c) proibido a permanência de pessoas no local após a reali-
zação das atividades esportivas;
d) obrigatório o uso de máscara;
e) adoção dos protocolos geral e setorial específico.
Parágrafo Único - Excetuam-se as atividades de treinamento
das equipes de esportes profissional, bem como as partidas
de futebol profissional, que deverão obedecer às condições
descritas no plano São Paulo.
X - Salões de beleza, estética, barbearias e similares:
a) capacidade máxima limitada em: 25% (vinte e cinco por
cento);
b) limitado o horário de atendimento das 6 às 20 horas;
c) obrigatório o uso de máscara;
d) adoção dos protocolos geral e setorial específico.
XI - Atividades culturais e similares:
a) capacidade máxima limitada em: 25% (vinte e cinco por
cento);
b) limitado o horário de atendimento das 6 às 20 horas;
c) obrigatório o uso de máscara;
d) adoção dos protocolos geral e setorial específico.
XII - Parques, praças e similares:
a) capacidade máxima limitada em: 25% (vinte e cinco por
cento);
b) limitado o horário de atendimento das 6 às 18 horas;
c) obrigatório o uso de máscara;
d) adoção dos protocolos geral e setorial específico.
XIII - Bares:
a) capacidade máxima limitada em: 25% (vinte e cinco por
cento);
b) espaçamento mínimo de 2 (dois) metros entre mesas,
proibido pista de dança;
c) limitado o horário de atendimento (consumo local) das 6 às
20 horas;
d) obrigatório todos os clientes sentados;
e) autorizados os serviços de delivery 24 horas por dia;
f) permitidos os serviços de take out e drive thru até as 20
horas;
g) adoção dos protocolos geral e setorial específico.
Artigo 6º - Nos dias 7 e 8 de maio de 2021, excepcionalmente,
o  horário do comércio em geral, incluindo os “shopping cen-
ters”, galerias e estabelecimentos congêneres, no Município
será até as 22 horas.
Artigo 7º - Nas repartições públicas, o atendimento ao públi-
co será presencial, preferencialmente com agendamento, a
critério da administração pública, obedecendo todos os pro-
tocolos previstos no PlanoSP.
Artigo 8º - Fica recomendado aos Condomínios Residenciais
a utilização das áreas comuns sem que haja aglomerações
e sejam adotados todos protocolos de higienização e sani-
tização recomendados a fim de se evitar a disseminação do
Covid-19, sendo obrigação da Administração do Condomí-
nio a regulamentação da utilização das áreas comuns.
Artigo 9º - Nos Condomínios Comerciais e Loteamentos, com
controle de acesso, poderão funcionar somente os ser-viços
que estiverem de acordo com o presente Decreto, e adotados
todos protocolos de higienização e sanitização re-
comendados a fim de se evitar a disseminação do Covid-19.
Artigo 10 - As aulas e demais atividades presenciais no âm-
bito das instituições de ensino públicas e privadas observa-
rão as disposições do Decreto nº 65.384, de 17 de dezembro
de 2020, aplicáveis à fase vermelha de classificação do Pla-
no São Paulo.
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Fazenda
Secretaria Municipal da Fazenda

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NO ENSINO
(Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro a Março/2021

MAIRA ASSAF ANDERE - Contadora - CRC 1SP 234.831/O-9
VITÓRIO TONETTO FILHO - Chefe da Divisão de Contabilidade - CRC 1SP 299.814/O-2

FELIPE ELIAS MIGUEL - Secretário Municipal da Educação
CIBELLE M. DO AMORIM FERREIRA - Responsável Controle Interno - CRC 1DF - 014700/O-0 T - SP

DEMERVAL PRADO JÚNIOR - Secretário Municipal da Fazenda
ANTÔNIO DUARTE NOGUEIRA JÚNIOR - Prefeito Municipal

Previsão Arrecadação Para o Exercício Até o Período

Atualizada até o Período (Previsão Atualizada) (Arrecadação)

PRÓPRIOS 1.067.721.848,00 389.884.237,72 481.003.627,50 176.047.637,83

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 90.200.400,00 23.187.388,75

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 766.092.262,00 291.118.924,84

TOTAL 1.924.014.510,00 704.190.551,31

RETENÇÕES AO FUNDEB 169.538.332,40 62.861.263,41

RECEITA LÍQUIDA 1.754.476.177,60 641.329.287,90

Valor % Valor % Valor % Valor %

TOTAL 493.447.662,40 25,65 167.527.161,74 23,79 113.745.426,93 16,15 101.248.497,70 14,38

EDUCAÇÃO INFANTIL 188.150.206,00 9,78 65.719.706,42 9,33 33.604.071,98 4,77 25.169.966,18 3,57

EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 135.759.124,00 7,06 38.946.191,91 5,53 17.280.091,54 2,45 13.217.268,11 1,88

RETENÇÕES AO FUNDEB 169.538.332,40 8,81 62.861.263,41 8,93 62.861.263,41 8,93 62.861.263,41 8,93

Valor % Valor % Valor %

TOTAL 9.516.083,33 1,35 12.263.623,84 1,74 28.003.105,36 3,98

FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO 9.516.083,33 1,35 12.263.623,84 1,74 28.003.105,36 3,98

Valor % Valor % Valor %

TOTAL 158.011.078,41 22,44 101.481.803,09 14,41 73.245.392,34 10,40

EDUCAÇÃO INFANTIL 65.719.706,42 9,33 33.604.071,98 4,77 25.169.966,18 3,57

EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 38.946.191,91 5,53 17.280.091,54 2,45 13.217.268,11 1,88

RETENÇÕES AO FUNDEB 53.345.180,08 7,58 50.597.639,57 7,19 34.858.158,05 4,95

Dotação Atualizada (para o exercício) Despesa Empenhada (para o exercício) Despesa Liquidada (para o exercício) Despesa Paga (para o exercício)

Despesa Empenhada (para o exercício) Despesa Liquidada (para o exercício) Despesa Paga (para o exercício)

Despesa Empenhada (para o exercício) Despesa Liquidada (para o exercício) Despesa Paga (para o exercício)

Despesas Totais

   

Receita de Impostos

Descrição

   TOTAL (25%)

   

Despesas Próprias em Educação

Aplicação Mínima Constitucional

   

   

Deduções

Despesas Liquidas

   

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Cultura
Secretaria Municipal da Cultura

Parágrafo Único - O Secretário da Educação poderá dispor,
se necessário e mediante resolução, sobre medidas tempo-
rárias destinadas à melhor adequação das disposições des-
te decreto à rede municipal de ensino.
Artigo 11 - Observado o uso permanente de máscaras de
proteção facial, fica recomendado que a circulação de pes-
soas no âmbito do Município se limite ao desempenho de
atividades essenciais, em especial no período entre 20 horas
e 5 horas de segunda-feira a domingo.
Artigo 12 - As demais atividades e serviços não especifica-
dos neste Decreto seguem as regras do Protocolo do PlanoSP.
Artigo 13 - A fiscalização deste Decreto será exercida de for-
ma individual ou conjunta pelo Departamento de Fiscaliza-
ção Geral do Município, Guarda Metropolitana de Ribeirão
Preto, Vigilância Sanitária Municipal, PROCON e conforme o
Decreto Estadual nº 65.540, de 25 de fevereiro de 2021 do
Governo do Estado.
Artigo 14 - O descumprimento do disposto neste Decreto
sujeitará o infrator, conforme o caso, às penas previstas na

Lei Complementar Municipal nº 2.963, de 06 de maio de 2019
- Código Sanitário Municipal, sem prejuízo do disposto nos
artigos 268 e 330 do Código Penal e da Lei nº 2.415, de 21
de dezembro de 1970 (Código Tributário), a Resolução SS nº
96 de 29 de junho de 2020 e o previsto no Decreto Estadual
nº 65.540, de 25 de fevereiro de 2021.
Artigo 15 - Revoga o Decreto nº 081, de 16 de abril de 2021
e o Decreto nº 094, de 28 de abril de 2021.
Artigo 16 - Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, reproduzindo seus efeitos no período de 1º a 9 de
maio de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio Rio Branco
DUARTE NOGUEIRA
Prefeito Municipal

ANTÔNIO DAAS ABOOUD
Secretário de Governo

RICARDO AGUIAR
Secretário da Casa Civil

UE 02.02.10

COMUNICADO
Chamada Pública nº 02/2021

Processo Digital PMRP 2021/100839
Objeto: Seleção de Empresa especializada em comunicação
visual, a fim de firmar parceria por meio de Termo de Cola-
boração, para DOAÇÃO do letreiro #EU RIBEIRÃO.
A Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, torna público e
para conhecimento dos participantes da Chamada Pública

em epígrafe, que examinados os documentos apresentados,
chegou ao seguinte julgamento:
Empresa: PACAEMBU CONSTRUTORA LTDA - Proposta
CLASSIFICADA
Empresa: REGIONAL VITTA RIBEIRÃO PRETO DESEN-
VOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA - Proposta DESCLASSI-
FICADA
Em conformidade com o Artigo 109, Inciso I, alínea “a” da Lei
nº 8.666/93, fica concedido, após esta publicação, o prazo de
05 dias úteis para interposição de recursos.

UE 02.08.10


