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O aumento no número de
casos de Covid-19 entre alu-
nos e professores tem chama-
do atenção na região do
Grande ABC. Após registrar 35
notificações em cinco escolas
estaduais, Ribeirão Pires con-
firmou que tambémhá confir-
mações em três escolas da
rede municipal de ensino.
Na última semana, a Folha

questionou a Secretaria de
Saúde do município sobre
possíveis casos nas unidades
escolares administradas pelo
Executivo. Segundo a pasta,
há notificação de casos positi-
vos em pelo menos três esco-
las - que não foram divulga-
das. Página 07 Presidente do Consórcio, Paulo Serra, com Rodrigo Garcia Recurso de Volpi foi pautado

3 escolas municipais
registram casos de
Covid em Ribeirão
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E d i t o r i a l d a F o l h a

Ficou barato
Na última semana, a Câmara Municipal

de Ribeirão Pires encerrou os trabalhos da
CEI (Comissão Especial de Inquérito) instau-
rada para apurar as irregularidades encon-
tradas na prestação de serviços da empresa
Enel - responsável pela distribuição de ener-
gia elétrica na Estância. 
Foram necessários 180

dias para que a comissão
formada pelos vereadores
Diogo Manera, Rato
Teixeira e Leandro Tetinha
ouvissem alguns dos res-
ponsáveis pela concessio-
nária a fim de encontrar os motivos que
levaram à enxurrada de reclamações. 
O relatório final apontou as falhas no pro-

cesso de cobrança feita aos consumidores,
o que já era de conhecimento de todos,
bem como a indiferença com que a conces-
sionária tratou a situação quando questio-

nada pelos munícipes sobre as falhas ocorri-
das por conta da própria Enel.
Apesar de todo o empenho da comissão

formada pelos vereadores e da Câmara
Municipal em querer investigar e trazer
melhorias para a população, é preciso des-
tacar que a conta final desta CEI saiu muito

barata para Enel, que apenas
se comprometeu em melho-
rar o atendimento ao públi-
co, trocar alguns equipa-
mentos e locar um prédio
maior.
Mas e quanto às dívidas

causadas aos consumidores em razão do
atraso na leitura mensal? E os prejuízos cau-
sados durante as mais de 40 horas sem
energia? E a responsabilização da Enel dian-
te desses fatos? São essas as respostas que
a população busca e não promessas que,
muito dificilmente, serão cumpridas.

““CCoommoo  ffiiccaa  aa  
rreessppoonnssaabbiilliizzaaççããoo  

ddaa  EEnneell  ddiiaannttee  ddeesssseess  ffaattooss??

A importância do
nutricionista na 
cirurgia bariátrica

A cirurgia bariátrica e metabóli-
ca tem como objetivo melhorar a
qualidade de vida dos pacientes
obesos através da promoção e
manutenção da perda de peso
programada.  A atuação do nutri-
cionista é muito mais que indicar
a dieta correta a ser seguida pelo
paciente, ele é o responsável por
orientar, montar um planejamen-
to personalizado com base em
uma alimentação saudável e
diversificada, ajudar nas mudan-
ças de hábitos alimentares, cons-
truir um novo estilo de vida, corri-
gir carências nutricionais, prescre-
ver macro e micronutrientes e
garantir a perda de peso com
manutenção da saúde.
Lembrando que o acompanha-

mento se inicia na fase pré-opera-
tória antes mesmo da própria
cirurgia, onde é importante haver
correções de eventuais deficiên-
cias nutricionais presentes em

pré-operatório, corrigir maus
hábitos alimentares, instituir uma
rotina de adequações comporta-
mentais, identificar os gatilhos de
eventuais compulsões alimenta-
res, reduzir o risco cirúrgico atra-
vés da perda de peso e abordar
com o paciente e seus familiares
as mudanças que ocorrerão no
pós-operatório.
Após a cirurgia bariátrica, a

anatomia do futuro ex-obeso
estará alterada: estômago reduzi-
do para uma capacidade gástrica
de 50ml e parte do intestino
excluído do trajeto alimentar ( by-
pass) ou na técnica sleeve com a
redução de estômago ode terá
capacidade de 150 a 200ml, tudo
isso visando promover uma perda
ponderal através da restrição de
quantidade alimentar e nutrien-
tes a serem absorvidos. 
Sendo assim, é importante que

ajudemos nossos pacientes a
fazer escolhas alimentares mais
adequadas, que saibam evoluir as
consistências alimentares de
modo a manter a integridade dos
grampeamentos cirúrgicos e

suplementar adequadamente
nutrientes (por via oral, endove-
nosa ou intramuscular) .Desta
forma, o acompanhamento nutri-
cional buscará o bem-estar físico
e emocional do nosso paciente,
através da seleção dos alimentos
que contenham os nutrientes
mais saudáveis e que estejam
adequados às necessidades de
cada indivíduo para que a rápida
perda de peso não leve à desnu-
trição ou ao temível reganho de
peso, caso o paciente não com-
preenda que o procedimento
cirúrgico não será a solução da
obesidade e sim um tratamento
onde é necessário um acompa-
nhamento.
De maneira geral, a principal

mudança na alimentação após a
cirurgia é uma diminuição impor-
tante na quantidade de alimentos
consumidos diariamente e
melhora na qualidade dos alimen-
tos que são consumidos.

Dra. Letícia Santos
(CRN 3:41150)

Nutricionista da Clínica DNA+

A r t i g o  d a  S e m a n a
CCââmmaarraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa  
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Que a pré-candidata a depu-
tada estadual pelo Cidadania,
Ana Carolina Serra, primeira-
dama de Santo André, fez sua
primeira agenda de pré-campa-
nha fora de Santo André e foi
na cidade de Ribeirão Pires na
última sexta-feira.

* * *

Que Ana Carolina esteve em
agendas organizadas pelos ex-
vice-prefeito do município
Edinaldo de Menezes, o Dedé e
Gabriel Roncon.

* * *
Que nos encontros Ana

Carolina destacou seu trabalho
social em Santo André, o que
pretende, se eleita, replicar
para os municípios do Estado
de São Paulo.

* * *
Que nas agendas o deputa-

do federal Alex Manente tam-
bém participou e destacou nos
encontros, entre outros pon-
tos, sua atuação no Congresso
Nacional e também os investi-
mentos que seu mandato con-
quistou para Ribeirão Pires,

entre eles, R$ 1 milhão para
manter o então Hospital de
Campanha em funcionamento
no ano passado.

* * *

Que vale ressaltar, que
quando conseguiu o valor de
R$ 1 milhão para o Hospital de
Campanha de Ribeirão Pires,
Alex Manente não foi recebido
pelo prefeito Clóvis Volpi (PL),
por pura divergência política,
mas mesmo assim o recurso
chegou aos cofres da
Prefeitura.

* * *
Que nos próximos 15 dias, a

tensão do prefeito Clóvis Volpi
deve ser alçada a níveis gran-
des, tudo porque o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) marcou
a votação virtual do processo
que pode culminar com a cas-
sação do prefeito.

* * *
Que a votação estão marca-

da para iniciar na próxima
sexta-feira com encerramento
no dia 17.

* * *
Que se Volpi perder essa

votação terá de deixar a cadei-
ra de prefeito e entrará para
história política de Ribeirão
Pires como o primeiro chefe do
Executivo que teve seu manda-
to cassado.

* * *
Que, por outro lado, se ven-

cer, ficará tranquilo para cum-
prir o mandato até o final de
2024. Tensão no ar!

EEssttaa  ccoolluu  nnaa  nnããoo  aaffiirr  mmaa,,  eellaa  aappee  nnaass  ddiivvuull  ggaa  oo  qquuee  ““DDiizzeemm  ppoorr  aaíí””..

A CEI (Comissão Especial de
Inquérito) da Enel, instaurada
pela Câmara Municipal de
Ribeirão Pires em outubro do
ano passado para investigar
algumas denúncias recebidas
quanto à prestação de serviço
à população de Ribeirão Pires -
divulgou o relatório final das
apurações na última quinta-
feira (2).
Foram 180 dias pela comis-

são formada pelos vereadores
Diogo Manera (PSDB), Rato
Teixeira (PTB) e Leandro
Tetinha (PTB). Vale ressaltar
que em março deste ano, a CEI
foi prorrogada por mais 60 dias
em virtude de novos proble-
mas envolvendo a empresa
responsável pela distribuição
de energia elétrica no municí-
pio.
A CEI foi aprovada pela

Câmara Municipal de Ribeirão
Pires para dimensionar os reais
danos que os ribeirãopirenses
têm sofrido com o serviço pres-
tado pela Enel, uma vez que as
reclamações relacionadas ao
aumento desproporcional das

cobranças nas tarifas de ener-
gia elétrica e as constantes fal-
tas de energia nos bairros eram
corriqueiras. Além disso, havia
relatos de precariedade na
manutenção da rede elétrica, o
que tem causados prejuízos e
transtornos aos moradores.
A razão para o aumento no

prazo se deu após alguns bair-
ros ficarem quase dois dias
sem energia devido a forte
chuva que atingiu a cidade em
março. No Jardim Aprazível,
por exemplo, os moradores
ficaram por quase 40 horas
sem eletricidade em suas
casas. Há relatos de pessoas
que perderam alimentos arma-
zenados na geladeira por falta
de refrigeração.
O relatório final apontou

falhas no processo de cálculo
das tarifas de energia. Segundo
o documento, os procedimen-
tos para a determinação das
tarifas apresentam imperfei-
ções que estão lesando os con-
sumidores. “Apesar da clara
identificação de tais proble-
mas, as instituições que deve-

riam tomar as providências
necessárias não o fizeram tem-
pestivamente. Com referência
à composição das tarifas de
energia elétrica, há que se des-
tacar o excesso de encargos e
tributos que pesam sobre as
contas dos consumidores e a
preocupante insegurança do
sistema elétrico”, diz o trecho.
A investigação da CEI ainda

fala sobre as intervenções de
melhorias que estão sendo rea-
lizadas pela Enel, como a subs-
tituição de alguns postes e
outros reparos.
“A Enel vem atendendo de

forma progressiva a reivindica-
ção dos membros desta
Comissão Especial de Inquérito
e da população ribeirãopiren-
se, bem como a substituição de
“cruzetas” nas principais vias
públicas da cidade”, expôs o
documento.
Além disso, segundo o rela-

tório final, a Enel se compro-
meteu em  melhorar o serviço
no posto de atendimento,
incluindo uma possível troca de
prédio com maior amplitude.

CEI que apura Enel em RP
apresenta relatório final

Comissão especial identificou falhas no processo de cálculo das tarifas

CEI foi formada pelos vereadores Diogo Manera, Rato Teixeira e Leandro Tetinha
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O Governo de São Paulo anun-
ciou, na última sexta-feira (3), a
liberação de R$ 320 milhões em
investimentos ao Grande ABC. Os
recursos serão destinados a aten-
der demandas dos sete municí-
pios em várias áreas, levadas ao
Estado pelo Consórcio
Intermunicipal Grande ABC.
O anúncio ocorreu no evento

Governo na Área, realizado em

São Bernardo do Campo, com
presença do governador Rodrigo
Garcia (PSDB) e do secretariado
estadual. Participaram do encon-
tro o presidente do Consórcio
ABC e prefeito de Santo André,
Paulo Serra, e os prefeitos de São
Bernardo do Campo, Orlando
Morando; de São Caetano do Sul,
José Auricchio Júnior; de
Diadema, José de Filippi Júnior;

de Mauá, Marcelo Oliveira; de
Ribeirão Pires, Clovis Volpi; e de
Rio Grande da Serra, Claudinho
da Geladeira.
“Estamos trazendo uma série

de investimentos para a região, o
que vai permitir que novas indús-
trias se instalem em todo o ABC.
A busca por emprego é algo que
deve ser feito de forma perma-
nente. E são esses investimentos
que estamos fazendo que permi-
tem que a gente sonhe com mais
empregos para o ABC”, disse
Rodrigo Garcia.
O presidente do Consórcio

ABC ressaltou que a vinda do
governador à região confirma o
bom relacionamento com as sete
cidades e que a entidade regional
atuou como intermediadora das
demandas das prefeituras, com
objetivo de agilizar processos. Em
julho do ano passado, o órgão
intermunicipal reuniu os sete
prefeitos no Palácio dos
Bandeirantes para apresentar
demandas das sete cidades ao
Governo do Estado.
“O governador veio ouvir as

demandas de toda a região e
anunciar investimentos em áreas
como infraestrutura, habitação e
turismo, além de recursos para
maquinários e equipamentos.
Um olhar importante para o
Grande ABC, garantindo projetos
para melhorar a qualidade de
vida e garantir mais dignidade
para a nossa gente”, afirmou
Paulo Serra.
O Governo do Estado autori-

zou convênios entre Estado e
prefeituras, que serão coordena-
dos pela Secretaria de
Desenvolvimento Regional. Entre
as iniciativas, o Detran-SP vai
destinar R$ 24,5 milhões para
intervenções viárias na região do
Grande ABC, por meio do progra-
ma Respeito à Vida. As obras de
melhorias serão executadas em
parceria com a Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e
Urbano (CDHU).
O governador também entre-

gou 36 veículos e maquinários do
Programa Nova Frota SP Não
Para aos municípios do Grande
ABC, além de 30 novas viaturas

da Polícia Militar e uma da
Defesa Civil. O investimento esta-
dual para reforçar a frota regio-
nal de apoio a prefeituras e segu-
rança pública ultrapassa R$ 18,5
milhões.
Na área da Educação, o inves-

timento de mais de R$ 41,5
milhões será destinado à cons-
trução de uma escola estadual
em Diadema, com capacidade
para 420 alunos, e cobertura de
quadras esportivas em 27 unida-
des de ensino do Grande ABC. Os
recursos serão aplicados pela
Secretaria de Estado da Educação
e Fundação para o
Desenvolvimento da Educação
(FDE).
A Secretaria de

Desenvolvimento Econômico
abriu inscrições para 1.580 vagas
do Bolsa Trabalho no Grande
ABC. Os participantes recebem
capacitação profissional e uma
bolsa-auxílio mensal de R$ 540,
por até cinco meses, para jorna-
da de quatro horas por dia em
órgãos públicos municipais e
estaduais.

Governo do Estado anuncia a liberação
de R$ 320 milhões ao Grande ABC

Recursos serão destinados a demandas dos sete municípios em áreas como saúde, habitação e infraestrutura urbana

Evento aconteceu na última sexta-feira (3), em São Bernardo do Campo



55CCiiddaaddee FFoollhhaa  TTeerrççaa--FFeeiirraa,,  0077  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22002222

Um projeto de lei aprovado
na Câmara Municipal de
Ribeirão Pires foi regulamenta-
do pelo Executivo Municipal. De
autoria dos vereadores Guto
Volpi (PL) e Edmar Aerocar
(PSD), a legislação dispõe sobre
as diretrizes para as ações da
política municipal de medica-
mentos formulados de derivado
vegetal à base de canabidiol, em
associação com outras substân-
cias canabinóides, incluindo o
tetrahidrocanabidiol. O modelo
de gestão é pioneiro no país. 
Segundo o decreto 7.311, de

30 de maio de 2022, a regula-
mentação será colocada em prá-
tica em caráter de excepcionali-
dade pelo Poder Executivo nas
unidades de saúde pública e pri-
vada conveniada ao Sistema
Único de Saúde – SUS.  Ainda de
acordo com a legislação, os
médicos prescritores do uso
compassivo dos medicamentos
citados deverão ser previamente
cadastrados para esse fim espe-
cífico no CRM/CFM, nos termos
da resolução CFM n°

2.113/2014.
A provisão determina ainda

que a prescrição médica deverá
estar de acordo com a diretriz
terapêutica recomendada e
aprovada pela Comissão
Nacional de Incorporação de
Tecnologias no Sistema Único de
Saúde (Conitec). Também é
imprescindível que a tecnologia
em saúde possua registro na
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) e, no caso de
medicamentos, preço fixado
pela Câmara de Regulação do
Mercado de Medicamentos
(CMED).
A Política Municipal deverá

ser implantada em duas etapas,
sendo a primeira com prazo de 4

meses, para adaptação e orien-
tação dos médicos da Rede
Básica de Saúde. Após esse
prazo, começa a contagem do
período de 24 meses para ava-
liação e rastreamento no Centro
de Especialidades Médicas dos
casos eletivos que poderão utili-
zar o medicamento.
A regulamentação é mais um

importante passo para atender a
necessidade de promover o uso
racional de medicamentos no
município para alcance da saúde
individual e coletiva, bem como
para qualificação os serviços de
assistência farmacêutica e de
outros que têm os medicamen-
tos como seus insumos essen-
ciais.

Ribeirão Pires regulamenta prescrição
para medicamentos à base de canabidiol
Cidade do ABC será uma das pioneiras no Brasil a ter rede especializada no tratamento com substância extraída da planta Cannabis

Política Municipal será implantada em duas etapas
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A reforma do Terminal
Rodoviário de Ribeirão Pires teve
início oficialmente na última
segunda-feira (6), após um ano de
embate entre a Prefeitura de
Ribeirão Pires e os comerciantes
que atuam nos boxes. As interven-
ções serão realizadas pela
Construtora M Thomaz
Engenharia, com previsão de con-
clusão de 12 meses.
O processo de reforma con-

templa obras interna e externa,
em toda rede elétrica e hidráulica,
construção de novas bilheterias,
banheiros, corredores, novo bici-
cletário, entre outras interven-
ções. 
Serão investidos R$ 4,8

milhões, provenientes de parceria
com o Governo do Estado, por
intermédio do Dadetur
(Departamento de Apoio ao
Desenvolvimento dos Municípios
Turísticos).
As obras serão realizadas por

etapas, e o embarque e desem-
barque de passageiros continuará
sendo feito no interior da rodoviá-
ria, com pequenos ajustes confor-
me o andamento dos serviços.
Segundo a Prefeitura de Ribeirão
Pires, não haverá nenhuma
mudança viária durante as obras.
Porém, o Departamento de

Trânsito orienta os motoristas a
evitarem as imediações da rodo-
viária pela rua Capitão José Galo.
Antes mesmo de começar, a

reforma do Terminal Rodoviário
gerou dúvidas entre os munícipes,
uma vez que as informações que
constam na placa instalada no
local divergem das divulgadas
pelo Executivo Municipal. A pri-
meira é em relação a data retro-
ativa colocada na placa, que indica
o início da obra em 11 de abril.
Além disso, o prazo de conclusão
é superior ao divulgado pela
Prefeitura. Segundo a placa, as
intervenções serão concluídas em
32 meses - 20 meses a mais do
que o prometido pela Prefeitura.
As obras foram iniciadas sem

que houvesse um acordo com os
comerciantes do Terminal. Desde
que receberam a primeira  notifi-
cação extrajudicial para a desocu-
pação dos espaços comerciais, em
maio de 2021, os trabalhadores
têm se mobilizado para garantir o
direito de permanência. Com o
apoio de um advogado, os comer-
ciantes conseguiram um manda-
do de segurança, possibilitando o
trabalho durante os últimos 12
meses.
Ao longo deste período, a

Prefeitura de Ribeirão Pires ainda

usou de “jogadas sujas” para ten-
tar desmotivar os comerciantes,
como o corte no fornecimento de
gás em outubro do ano passado e,
até mesmo, a desocupação dos
espaços dentro de 24 horas.
Mediante as incertezas e da

falta de apoio, alguns dos ocupan-
tes optaram por encerrar as ativi-
dades antes mesmo da conclusão
do processo, entre eles os comer-
ciantes que ocupavam os boxes
situados ao fundo o Terminal
Rodoviário - representados pela
Ameirp (Associação dos
Microempreendedores de
Ribeirão Pires).
Dos trabalhadores que atuam

no interior da Rodoviária, que
chegaram a ocupar  os 16 boxes,
apenas seis permanecem no local.
Em entrevista à Folha, Rodrigo

Ramos, que tem liderado o movi-
mento de permanência no local,
revelou as dificuldades enfrenta-
das durante o último ano diante o
risco iminente de despejo.
Ele relembrou que, no início,

alguns vereadores estiveram no
Terminal Rodoviário prometendo
apoio à causa, mas que, com o
passar dos meses, deixaram o
assunto cair em esquecimento.
Segundo o comerciante, hoje, eles
contam apenas com o próprio
apoio.
O último vereador que tentou

buscar respostas sobre a situação
foi Koiti Takaki (PSDB) por meio de
um requerimento enviado
Executivo Municipal em 24 de
março.
“Tive reunião com o Diogo

Manera, Sargento Alan, Leandro
Tetinha, Amanda. A vereadora
Márcia tentou ajudar. Teve verea-
dor que veio aqui no Terminal só
para aparecer no jornal, mas não
ajudou em nada. Agora, o Guto e
os outros... nem nos procuraram”,
finalizou o comerciante.

Prefeitura de RP começa reforma no Terminal
sem resolver impasse com comerciantes

Situação permanece sem desfecho mesmo após um ano da primeira notificação de desocupação dos espaços

Previsão de conclusão é de 12 meses 

Comerciantes seguem trabalhando no local mesmo com início das obras

Na noite do último domingo
(5), um dia antes do início do iní-
cio da reforma do Terminal
Rodoviário de Ribeirão Pires,
cabos responsáveis pelo forneci-
mento de energia elétrica para os
boxes situados ao fundo da
Rodoviária foram furtados.
Segundo informações apura-

das pela Folha, o ato criminoso foi
presenciado por uma pessoa, que
ligou para o proprietário do único
box que segue em funcionamento
no local para relatar o ocorrido. O

caso foi registrado por meio da
Delegacia Eletrônica.
José Alves contou a nossa equi-

pe que dormiu no interior da lan-
chonete com medo de que
alguém entrasse no local e levasse
suas coisas. Ele chegou a acionar a
Polícia Militar, mas o responsável
pelo furto não foi flagrado.
O comerciante ainda afirmou

que conhece o possível autor do
furto e que ele confessou ter cor-
tado os cabos da  caixa de ener-
gia.

Cabos de energia do Terminal
da Estância são danificados 

Dano aconteceu na noite do último domingo (5)
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O aumento no número de
casos de Covid-19 entre alunos e
professores tem chamado aten-
ção na região do Grande ABC.
Após registrar 35 notificações
em cinco escolas estaduais,
Ribeirão Pires confirmou que
também há confirmações em
três escolas da rede municipal
de ensino.
Na última semana, a Folha

questionou a Secretaria de
Saúde do município sobre possí-
veis casos nas unidades escola-
res administradas pelo
Executivo. Segundo a pasta, há
notificação de casos positivos
em pelo menos três escolas -
que não foram divulgadas. “A
Vigilância Epidemiológica está
em constante monitoramento
da situação”, afirmou a
Secretaria de Saúde.
Em relação aos casos contabi-

lizados pela Apeoesp
(Associação dos Professores do
Ensino Oficial do Estado de São
Paulo), a Prefeitura de Ribeirão
Pires afirmou que foi realizada a
notificação ao Ministério da

Saúde, monitoramento pela
Vigilância Epidemiológica
Municipal e o afastamento dos
casos positivos.
De acordo com o último

balanço divulgado pelo
Sindicato dos Professores, na
última segunda-feira (6), o
número de casos em escolas da
rede estadual de ensino em
Ribeirão Pires subiu para 43. Os
números tabulados pela
Apeoesp mostram mais oito
confirmações da doença na E.E.
Álvaro de Souza Vieira, localiza-
da na Vila Gomes.
Na edição da última sexta-

feira (3), a Folha já havia divul-
gado o grande número de casos
registrados na escola, em sua
grande maioria entre professo-
res - 14 ao todo. Nossa equipe
entrou em contato com a secre-
taria da escola que confirmou os
casos e explicou que algumas
turmas estão com “aula vaga”
nas disciplinas em que o profes-
sor está afastado em razão da
Covid-19.
Não houve alterações nas

demais escolas que já haviam
registrados casos - E.E. Francisco
Prisco (3 casos), E.E. Antônio de
Pádua Paschoal de Godoy (2
casos), E.E. Comendador Emílio
Sortino (2 casos), E.E. Mário
Alexandre Faro Neri (14 casos).
Vale ressaltar que o levanta-

mento da Apeoesp compreende
apenas casos em escolas do
Governo Estado de São Paulo.
Os casos podem ser comunica-
dos por meio do site da entida-
de através do link - apeoespca-
dastro.org.br/APW30/w_enque-
tes/enquete.php?id=321.
A própria Apeoesp tem se

mobilizado para orientar alunos,
professores e demais funcioná-
rios das unidades escolares a
voltarem utilizar máscaras e
adotarem os cuidados necessá-
rios a fim de frear a contamina-
ção, que segue em alta em todo
o Estado.
Segundo o último boletim

divulgado pela Prefeitura,
Ribeirão Pires totaliza 8.070
casos confirmados da doença,
mantendo 412 óbitos.

Estância registra casos de Covid-19 
em três escolas da rede municipal

Prefeitura de Ribeirão Pires afirmou que a Vigilância Epidemiológica está monitorando a situação

Unidades em que há casos confirmados não foram divulgadas
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Ribeirão Pires e Rio Grande
da Serra começaram a aplicar,
na última segunda-feira (6), a

4ª dose da vacina contra a
Covid-19 em pessoas com mais
de 50 anos. As doses também

foram liberadas para profissio-
nais que atuam na área da
saúde com 18 anos ou mais.
A aplicação dos imunizantes

está acontecendo nas Unidades
de Saúde Básica (UBS), sem
necessidade de agendamento.
É preciso apresentar documen-
to com foto, número do CPF e
carteirinha de vacinação das
doses anteriores aplicadas nas
cidades. Os profissionais da
saúde deverão comprovar atua-
ção na área.
A 4ª dose só pode ser aplica-

da após o intervalo de quatro
meses completos da 3ª dose
(dose de reforço). Os municí-
pios poderão utilizar para o
esquema vacinal deste público
as vacinas da Pfizer,
AstraZeneca e Janssen, confor-
me disponibilidade nas unida-
des de saúde.
Em Ribeirão Pires, o atendi-

mento nas unidades de saúde
começa a partir das 8h, enquan-
to em Rio Grande da Serra inicia
a aplicação das vacinas às 9h.
Em ambas as cidades, o atendi-
mento se encerra às 16h.

RP e RGS aplicam quarta
dose em pessoas com 50+

Profissionais da Saúde também poderão ser vacinados

Aplicação dos imunizantes acontece nas Unidades de Saúde

Ribeirão Pires passou a dis-
ponibilizar, desde a última
quinta-feira (2), testes rápidos
para a detecção da Covid-19 em
todas as Unidades Básicas de
Saúde e da Família. O anúncio
foi feito na manhã de hoje pelo
Prefeito Clovis Volpi, ao lado do
Secretário de Saúde Audrei
Rocha e dos diretores da UPA
(Unidade de Pronto
Atendimento) Santa Luzia, Célia
Regina e Manoel Justino. 
A medida tem por objetivo

diminuir e descentralizar o

fluxo de atendimento na UPA,
que nos últimos dias tem regis-
trado uma média de 600 con-
sultas, a maioria da população
buscando por testes de Covid.
Por conta disso, o prefeito
Clovis Volpi pediu calma à
população. “Não venha acom-
panhado à UPA, estamos tendo
uma pequena demora no aten-
dimento devido ao grande
número de pessoas. É necessá-
rio controlar a ansiedade em vir
à Unidade devido ao aumento
de casos de Covid”, salientou o
prefeito.   
Já o médico e diretor clínico,

Manoel Justino, reforçou que
casos de síndrome gripal são
comuns nesta época do ano.
“Devido ao frio, nesta época do
ano a incidência de síndrome
gripal é maior, mas não neces-
sariamente a pessoa está com
covid. O que temos notado é
que há uma explosão no atendi-
mento. É necessário que o
organismo dê o seu início para
combater a gripe, ou resfriado,
que é o processo normal”,
explicou o médico. 
Nas Unidades de Saúde, os

testes serão disponibilizados
mediante agendamento.     

RP disponibiliza testes
de Covid-19 em UBS

Teste precisa ser agendado
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O último final de semana foi
marcado por duas tentativas de
homicídio em Ribeirão Pires -
ambas por motivo fútil. As víti-
mas foram socorridas ao Hospital
Nardini, em Mauá, onde foram
submetidas aos cuidados neces-
sários.
O primeiro caso aconteceu na

Ponte Seca na tarde da última
sexta-feira (3). A vítima foi atingi-
da por golpes de canivete após
repreender o autor, que estava
abrigado no local há um mês e

fumava maconha no interior do
imóvel sem permissão.
Inconformado com a repres-

são, o homem tentou agredir a
vítima, que chegou a desferiu um
soco para se defender. Em segui-
da o indiciado pegou um canivete
e esfaqueou o dono da casa.
O autor - identificado como

J.S. - foi encontrado nas imedia-
ções da Estação de Ribeirão Pires
e alegou ter se defendido das
agressões, após a vítima ter pedi-
do para que ele fosse embora do

local. O indiciado ainda afirmou
que, antes do desentendimento,
pediu alguns itens pessoais que
teriam sumido do local durante
sua estadia.
Segundo o boletim de ocor-

rência, as facadas não atingiram
órgãos vitais, e a vítima não corre
risco de morte. Enquanto J.S. foi
preso em flagrante pelo crime de
homicídio tentado. A Polícia Civil
ainda representou pela prisão
preventiva do homem.
Já o segundo caso aconteceu

na Vila Caiçara, na madrugada do
último domingo (5). A vítima
teria sido esfaqueada por um
homem durante um desentendi-
mento pelo volume do som.
Segundo informações do bole-

tim de ocorrência, o autor da
facada teria levado uma das tes-
temunhas até a sua residência
por volta das 5h. Ao chegar ao
local, o autor - identificado como
J.A. - teria aberto o porta-malas
do carro e ligado o som - o que
gerou incômodo ao vizinho. 

A testemunha afirmou que
entrou em sua casa e, pouco
tempo depois, ouviu a esposa gri-
tando que  J.A. havia esfaqueado
seu marido. O autor do golpe
fugiu a bordo de um gol preto e
não foi localizado pela Polícia
Militar. A faca utilizada também
não foi encontrada no local dos
fatos.
A vítima foi socorrida pelo tio

e permaneceu internada no
Hospital Nardini. O quadro de
saúde é considerado estável.

Final de semana é marcado por tentativas
de homicídio na Ponte Seca e na Vila Caiçara

Após o encontro de dois braços
e uma perna, novas partes do
corpo humano esquartejado e
espalhado pela região da Ponte da
Light, em Ribeirão Pires, foram
encontradas  na manhã desta
terça-feira (7). 
Segundo informações prelimi-

nares  apuradas pela Folha, o tron-
co (composto por pescoço, tórax e
abdômen) foi encontrado na
represa próxima ao local, no qual
os demais membros foram encon-
trados no final semana. Equipes do
Corpo de Bombeiros foram acio-
nadas para fazer a remoção da
parte corpo humano, que deverá
ser periciada ainda no local. 
O encontro do tronco será

registrado inicialmente na
Delegacia de Ribeirão Pires e
encaminhado ao Setor de
Homicídios da Polícia Civil de
Mauá, que ficará responsável pela
investigação do caso. 
Os membros superiores foram

localizados por populares na
manhã do último domingo (5),
enquanto o membro inferior foi
encontrado na madrugada da últi-

ma segunda-feira (6).
Informações preliminares

apontam para uma vítima do sexo
masculino, ainda não identificada
pelas autoridades. Segundo infor-
mações do boletim de ocorrência,
os dois braços foram encontrados
na Estrada Velha do Mar por um
homem que caminhava pelo local.
As partes já apresentavam sinais
de decomposição e, ao lado delas,
foram encontrados dois sacos pre-
tos de plástico com fios de cabelo,
uma colher, uma garrafa de cândi-
da, uma toalha, um pano de prato
e uma calça de criança - os três
últimos itens apresentavam man-
chas de sangue.
Os materiais foram apreendi-

dos e encaminhados para as análi-
ses necessárias a fim de levantar
possíveis materiais genéticos que
auxiliem na identificação da víti-
ma.
Já pela madrugada da última

segunda-feira (6), por volta das
2h30, a perna esquerda humana
foi encontrada após um homem
que passava pelo local tê-la atro-
pelado. De acordo com informa-

ções, o membro inferior também
já apresentava sinais de decompo-
sição e foi localizado no meio da
Estrada Velha do Mar - cerca de
100 metros de distância do local
onde foram encontrados os bra-
ços.
A perna foi encaminhada ao

IML, onde passará por exame
necroscópico e coleta de material
genético para identificação - assim
como os braços e os fios de cabelo
encontrados anteriormente.
O caso foi registrado inicial-

mente como Homicídio na
Delegacia de Ribeirão Pires e enca-
minhado ao setor especializado da
Polícia Civil de Mauá. Seguindo
uma norma administrativa, ocor-
rências desta natureza e com
autoria desconhecida devem ser
encaminhadas ao setor especiali-
zado.  Por lá, o inquérito policial se
aprofundará na conjuntura do
fato.
Até o fechamento desta edição,

não houve atualizações quanto à
identificação da vítima, a autoria
do crime, bem como a localização
das demais partes do corpo.

Nova parte de corpo humano esquartejado 
é encontrada em represa da Estância

Desta vez, tronco da vítima foi encontrado na represa próxima a Ponte da Light

Local do encontro dos membros foi periciado
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Um homem foi preso em fla-
grante ao tentar roubar ferra-
mentas que estão sendo utili-
zadas nas obras da Unidade
Básica de Saúde (UBS) Parque
Aliança, em Ribeirão Pires, na
tarde do último domingo (5). O
autor foi detido pelo próprio

pedreiro da obra, que está
morando no local.
O roubo aconteceu por volta

das 16h30, na rua Antônio
Fortes. Segundo informações
do boletim de ocorrência, o
pedreiro saiu do local para ir
até o mercado e quando retor-

nou notou o desaparecimento
de algumas ferramentas que
estavam no local.
Ele chegou a ouvir barulhos

próximo ao local e, ao pular o
muro da obra, e deparou-se
com o homem tentando fugir
em posse das ferramentas.
O funcionário da obra ten-

tou deter o criminoso, mas
acabou sendo agredido e
entrando em luta corporal com
o indivíduo até a chegada da
Guarda Civil Municipal de
Ribeirão Pires. O homem -
identificado como W.T.A.A. -
estava em posse de uma viga
de madeira,  furadeira elétrica,
lixadeira, extensão, martelo e
carrinho de mão.
Já na Delegacia de Ribeirão

Pires, o responsável pela obra
confirmou que o pedreiro esta-
va morando no local.
W.T.A.A. foi preso em fla-

grante por roubo e encaminha-
do para a cadeia pública de
Santo André.

Homem é preso ao tentar
roubar ferramentas em
obra da UBS Pq. Aliança

Criminoso foi detido pelo funcionário da obra que está morando no local

UBS Parque Aliança foram retormadas em abril

A Romu, equipe de elite da
Guarda Civil Municipal de
Ribeirão Pires, prendeu um dos
homens responsáveis por rou-
bar um casal na Avenida
Francisco Monteiro, na noite da
última quinta-feira (2). O crime
foi praticado por três indiví-
duos, tendo dois deles fugido
com a chegada dos guardas.
As vítimas estavam saindo

de uma farmácia localizada na
avenida, quando foram sur-
preendias pelo trio de assaltan-
tes. No momento em que iriam

assumir a direção do automó-
vel do casal, perceberam a
aproximação da viatura e aban-
donaram o veículo - deixando
também o simulacro de arma
de fogo utilizado para render as
vítimas no banco do passagei-
ro.
Um dos homens correu em

direção ao estacionamento do
Assaí Atacadista, sendo encon-
trado logo depois pelos agen-
tes municipais em posse da
chave do veículo. O indivíduo
confessou participação no
roubo do carro, mas alegou não
conhecer os outros dois
homens, que teriam entregue
para ele a chave do veículo.
Apesar das diligências, os assal-
tantes não foram localizados,
bem como o aparelho celular
da vítima.
O homem detido, identifica-

do como L.F.S., de 29 anos, foi
encaminhado à Delegacia de
Ribeirão Pires, onde o delegado
de plantão decretou prisão em
flagrante pelo crime de roubo,
além de representar por sua
prisão preventiva. O autor foi
encaminhado à Cadeia Pública
de Santo André, onde ficará à
disposição da Justiça.

Assaltante é preso pela
Romu após roubar casal

Simulacro foi apreendido 
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Depois de dois anos suspen-
sa devido à pandemia, a Festa
de Santo Antônio está de volta
a Ribeirão Pires. As festivida-
des acontecem justamente no
final de semana em que se
celebra o Dia dos Namorados,
adiantando o dia de Santo
Antônio, que é celebrado no
dia 13.
Assim sendo, a Prefeitura da

Estância, por meio da
Secretaria de Turismo, prepa-
rou uma programação toda
especial para a retomada da
festa, que terá muita gastrono-
mia, artesanatos e shows. A
entrada é social mediante a
doação de 1 kg de alimento
não-perecível.
A 44ª Festa de Santo

Antônio acontece no Complexo

Ayrton Senna (av. Valdirio
Prisco, 193), nos dias 10, 11 e
12 de junho.

Confira a programação

Sexta – 10/06

18h – Palito do Nordeste
19h30 – Carol Mello & Karla
21h – Pixaim

Sábado - 11/06

12h – abertura DJ
16h – Now United Cover

(Kord Oficial)
17h30 – Pallas
19h – Dom Ernesto (cover

Cazuza)
21h – Allan & Maicon

Domingo - 12/06

12h – Abertura DJ
17h – Elton Modesto
18h – Natália Smeets 
e Banda Vitrine
19h30 – Hosana Anjos
21h – Roger & Rogério

Ribeirão Pires promove
44ª Festa de Santo Antônio

Festividades acontecem no próximo final de semana, dias 10, 11 e 12

Atrações começam nesta sexta-feira (10)
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No último domingo (5), o
futebol amador de Ribeirão
Pires conheceu as quatro equi-
pes que seguirão na disputa
pelo título de campeão da
Divisão Especial de Ribeirão

Pires 2022. Seguem no campeo-
nato as equipes do Vila Suíssa,
Confiança, Alvi Verde e Beija-
Flor.
As partidas foram equilibra-

das e os classificados decididos

nos detalhes. 
Os primeiros semifinalistas

saíram nos jogos da 8h50. No
Estádio Municipal, o Vila Suíssa
garantiu a vaga após vencer a
equipe do Planalto por 2 a 1. Ao
mesmo tempo, no CTT Ouro
Fino, União e Alvi Verde deci-
diam as vaga nas cobranças de
pênaltis, após empatarem em 2
a 2  no tempo normal. A partida
ainda contou com um lance
polêmico, após o bandeirinha
marcar impedimento em gol do
União. Nos pênaltis, o Alvi Verde
conseguiu converter cinco
cobranças, contra três do União.
Nos jogos das 11h20 também

teve decisão nas penalidades.
Vasquinho e Confiança ficaram
no 1 a 1 durante o tempo regu-
lamentar. A vaga ficou com o
Confiança, que venceu a disputa
de tiro penal por 4 a 2.
Já o Beija-Flor garantiu a últi-

ma vaga para a semifinal após
bater o Águia de Ouro por 3 a 2.
As partidas das semifinais da

Divisão Especial estão previstas
para acontecer no próximo
domingo (12).

Futebol Amador chega
às semifinais na Estância

Quatro times seguem na disputa do título da Divisão Especial 2022

Semifinais acontecem neste domingo (12)
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Os amigos Cláudio Barba e Ivo na 
Adega Ribeirão, no bairro Roncon

Na última quinta-feira (2), os estudantes de jornalismo
Felipe e Jean visitaram a redação da FFoollhhaa e
foram recebidos pela jornalista Thainá Maria

As vendedoras Martieli e Marla, 
da Ótica e Relojoaria Mayarah, 
em destaque no GGiirroo  ddaa  FFoollhhaa

Rogério, da Teruel Colchões, clicado
na mais nova unidade, situada na Av.

Francisco Monteiro - nº 1145



1166 TTeerrççaa--FFeeiirraa,,  0077  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22002222PPuubblliicciiddaaddeeFFoollhhaa  



1177PPuubblliicciiddaaddee FFoollhhaa  TTeerrççaa--FFeeiirraa,,  0077  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22002222



1188 TTeerrççaa--FFeeiirraa,,  0077  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22002222PPuubblliicciiddaaddeeFFoollhhaa  



LEI MUNICIPAL Nº. 2.456, DE 02 DE JUNHO DE 2.022
“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial e dá

outras providências.”
Cláudio Manoel Melo, Prefeito do Município de Rio Grande da

Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguin-
te

LEI
Art. 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir cré-

dito adicional especial no valor total de R$ 479.532,75 (quatrocentos
e setenta e nove mil, quinhentos e trinta e dois reais e setenta e cinco
centavos), visando adequações orçamentárias, observando a classifi-
cação Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme
segue:

DOTAÇÃO NATUREZA R$
03.01.04.244.xxxx.2.024.335043.03.1100000

PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR - OSCS 228.000,00
03.01.04.122.xxxx.2.023.339039.03.1100000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 35.000,00
03.01.04.244.xxxx.2.024.335043.03.5100000

PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR - OSCS 176.000,00
03.01.04.122.xxxx.2.023.339039.03.5100000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 22.000,00
03.02.08.243.xxxx.2.032.339039.03.5100000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 7.000,00
03.02.08.243.0005.2.032.339030.03.5100000

MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
03.02.08.243.0007.2.026.339039.03.5100000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.532,75
TOTAL -◊ 479.532,75
Art. 2º. - O crédito aberto que trata o artigo anterior será cober-

to com recursos provenientes de:
I – Superavit Financeiro do exercício de 2.021, referente às rubri-

cas municipais 134 e 200 – Doação da Empresa UNIPAR Carbocloro
S/A – Fonte 03 no valor de R$ 479.532,75;

Art. 3º. - Em decorrência do dispositivo nesta Lei, ficam autoriza-
das às alterações necessárias para adequação da Lei Orçamentária
anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual vigentes.

Art. 4º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 02 de junho de

2.022 – 58º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do
Município.

Cláudio Manoel Melo
Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº. 2.455, DE 02 DE JUNHO DE 2.022
“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial e dá

outras providências”.
Cláudio Manoel Melo, Prefeito do Município de Rio Grande da

Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguin-
te

LEI
Art. 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir cré-

dito adicional especial no valor total de R$ 4.688,52 (quatro mil, seis-
centos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), visando ade-
quações orçamentárias, observando a classificação Institucional,
Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

DOTAÇÃO NATUREZA R$
11.02.08.244.0024.2.037.339039.02.1000087

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.688,52
Art. 2º. - O crédito aberto que trata o artigo anterior será cober-

to com recursos provenientes de:
I – Excesso de Arrecadação referente à rubrica municipal 138 -

Convênio nº. SEGOV-PRC-2021/03084 Fundo Social do Governo do
Estado de São Paulo – Fonte 02 no valor de R$ 4.688,52.

Art. 3º. - Em decorrência do dispositivo nesta Lei, ficam autoriza-
das às alterações necessárias para adequação da Lei Orçamentária
anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual vigentes.

Art. 4º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 02 de junho de

2.022 – 58º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do
Município.

Cláudio Manoel Melo
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº. 2.454, DE 02 DE JUNHO DE 2.022
“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial e dá

outras providências.”
Cláudio Manoel Melo, Prefeito do Município de Rio Grande da

Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguin-
te 

LEI
Art. 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir cré-

dito adicional especial no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
visando adequações orçamentárias, observando a classificação
Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

DESCRIÇÃO DA AÇÃO R$
03.02.08.243.0005.2.032.339039.05.5000082

Implantação de Serviços BPC e na Escola e Criança Feliz 10.000,00
Art. 2º. - O crédito aberto que trata o artigo anterior será cober-

to com recursos proveniente de:
I – Anulação parcial das seguintes dotações:
DOTAÇÃO A ANULAR FICHADESCRIÇÃO DA AÇÃO R$
03.02.08.243.0005.2.032.339030.05.5000082 64

Implantação de Serviços BPC e na Escola e Criança Feliz 10.000,00
Art. 3º. - Em decorrência do dispositivo nesta Lei, ficam autoriza-

das às alterações necessárias para adequação da Lei Orçamentária
anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual vigentes.

Art. 4º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 02 de junho de
2.022 – 58º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do
Município.

Cláudio Manoel Melo
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº. 2.449, DE 16 DE MAIO DE 2.022
"Altera art. 36, da Lei nº 320, de 12 de janeiro de 1982, que dis-

põe sobre o sistema Tributário Municipal”
Autoria: Vereador Marcos Roberto Costa
Cláudio Manoel Melo, Prefeito do Município de Rio Grande da

Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte

LEI
Art. 1º - Esta lei acrescenta o § 3º artigo 36 da lei nº 320, de janei-

ro de 1982, que instituiu o Sistema Tributário Municipal.
Art. 2º- O art. 36 da lei nº 320, de 12 de janeiro de 1982, que ins-

tituiu o Sistema Tributário Municipal, passa a vigorar acrescido do § 3º
com a seguinte redação.

“Artigo 36.............................
§ 1º.....................................
§ 2º.....................................
§ 3º - Na ausência de tributos vencidos e não pagos, incluindo as

obrigações acessórias decorrentes destes, por partes do contribuinte
de que trata o art. 34 da Lei federal nº 5.172, de 25 de outubro de
1966, perante o fisco do município, a ser verificado até o mês de
novembro do exercício financeiro anterior ao pagamento do IPTU,
poderá o Poder Executivo, através de regulamentação e o devido estu-

do de impacto orçamentário e financeiro, e pelo menos uma das con-
dições exigidas nos incisos I e II do artigo 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, conceder descontos em até 12% para reco-
lhimento à vista na primeira data estipulada e até 10% para uma
segunda data estipulada, e no recolhimento de forma parcelada fica
autorizado o Poder Executivo conceder um desconto de até 5%.”

Art. 3º-O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.
Art. 4º-Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 16 de maio de 2.022

– 58º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.
Cláudio Manoel Melo
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº.  2.931, DE 02 DE JUNHO DE 2.022
“Regulamenta a Lei Municipal nº. 2.456, 02 de junho de 2.022,

que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras
providências.”

CLÁUDIO MANOEL MELO, Prefeito do Município de Rio Grande da
Serra, no uso de suas atribuições legais 

DECRETA
Art. 1º. - A Lei Municipal nº. 2.456, de 02 de junho de 2.022 fica

regulamentada pelo presente decreto.
Art. 2º. - Nos termos da Lei Municipal nº. 2.456, de 02 de junho

de 2.022, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito
adicional especial no valor total de R$ 479.532,75 (quatrocentos e
setenta e nove mil, quinhentos e trinta e dois reais e setenta e cinco
centavos), visando adequações orçamentárias, observando a classifi-
cação Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme
segue:

DOTAÇÃO NATUREZA R$
03.01.04.244.xxxx.2.024.335043.03.1100000

PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR - OSCS 228.000,00
03.01.04.122.xxxx.2.023.339039.03.1100000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 35.000,00
03.01.04.244.xxxx.2.024.335043.03.5100000

PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR - OSCS 176.000,00
03.01.04.122.xxxx.2.023.339039.03.5100000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 22.000,00
03.02.08.243.xxxx.2.032.339039.03.5100000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 7.000,00
03.02.08.243.0005.2.032.339030.03.5100000

MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
03.02.08.243.0007.2.026.339039.03.5100000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.532,75
TOTAL -◊ 479.532,75
Art. 3º. - O crédito aberto que trata o artigo anterior será cober-

to com recursos provenientes de Superavit Financeiro do exercício de
2.021, referente às rubricas municipais 134 e 200 – Doação da
Empresa UNIPAR Carbocloro S/A – Fonte 03 no valor de R$
479.532,75.

Art. 4º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 02 de junho de
2.022 – 58º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do
Município.

Cláudio Manoel Melo
Prefeito
Admir Donizeti Ferro
Secretário de Governo
Andressa Dias   
Secretária de Finanças
Bárbara Regina Ferreira da Silva
Secretária Assuntos Jurídicos

DECRETO MUNICIPAL Nº.  2.930, DE 02 DE JUNHO DE 2.022
“Regulamenta a Lei Municipal nº. 2.455, 02 de junho de 2.022,

que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras
providências.”

CLÁUDIO MANOEL MELO, Prefeito do Município de Rio Grande da
Serra, no uso de suas atribuições legais 

DECRETA
Art. 1º. - A Lei Municipal nº. 2.455, de 02 de junho de 2.022 fica

regulamentada pelo presente decreto.
Art. 2º. - Nos termos da Lei Municipal nº. 2.455, de 02 de junho

de 2.022, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito
adicional especial no valor total de R$ 4.688,52 (quatro mil, seiscentos
e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), visando adequa-
ções orçamentárias, observando a classificação Institucional,
Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

DOTAÇÃO NATUREZA R$
11.02.08.244.0024.2.037.339039.02.1000087

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.688,52
Art. 3º. - O crédito aberto que trata o artigo anterior será cober-

to com recursos provenientes de excesso de Arrecadação referente à
rubrica municipal 138 - Convênio nº. SEGOV-PRC-2021/03084 Fundo
Social do Governo do Estado de São Paulo – Fonte 02 no valor de R$
4.688,52.

Art. 4º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 02 de junho de
2.022 – 58º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do
Município.

Cláudio Manoel Melo
Prefeito
Admir Donizeti Ferro
Secretário de Governo
Andressa Dias   
Secretária de Finanças
Bárbara Regina Ferreira da Silva
Secretária Assuntos Jurídicos

LEI MUNICIPAL Nº. 2.467, DE 02 DE JUNHO DE 2.022
“Dispõe sobre o estágio a estudantes de instituições de ensino

profissionalizante de ensino médio e de ensino superior em órgãos da
Administração Pública do Município de Rio Grande da Serra e dá
outras providências”

Cláudio Manoel Melo, Prefeito de Rio Grande da Serra, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 

LEI
Art. 1º. - Fica a Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra auto-

rizada a aceitar como estagiários, alunos regularmente matriculados e
que venham frequentando, efetivamente, cursos vinculados à estru-
tura do ensino público e particular, nos níveis superior, profissionali-
zante de ensino médio ou escolas de educação especial, em conformi-
dade com a Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e com
os provimentos oficiais de cada um dos órgãos de classe responsáveis
pela regulamentação da respectiva profissão. 

§ 1º. - O estágio somente poderá verificar-se em unidades que
tenham condições de proporcionar experiência prática na linha de for-
mação, devendo, o estudante, para esse fim, estar em condições de
estagiar, segundo disposto na regulamentação da presente Lei.

§ 2º. - Os estágios devem propiciar a complementação do ensino
e da aprendizagem a serem planejados, executados, acompanhados e
avaliados em conformidade com os currículos, programas e calendá-
rios escolares, a fim de se constituírem em instrumentos de integra-
ção, em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico
cultural, científico e de relacionamento humano.

Art. 2º. - O estágio, independentemente do aspecto profissionali-
zante, direto e específico, poderá assumir a forma de atividades de
extensão, mediante a participação do estudante em empreendimen-

tos ou projetos de interesse social.
Art. 3º. - O preenchimento das vagas existentes será realizado

mediante seleção de candidatos.
Parágrafo Único – Para a inscrição, o candidato deverá apresen-

tar atestado de matrícula fornecido pela instituição de ensino, com
menção do semestre letivo (ciclo) e modalidade do curso.

Art. 4º. - A realização do estágio dar-se-á mediante termo de
compromisso celebrado entre o estudante e a parte concedente.

Parágrafo Único – Os estágios curriculares serão desenvolvidos de
acordo com o disposto no § 2º, do artigo 1º., desta Lei.

Art. 5º. - A Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra deverá
contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais,
cuja apólice seja compatível com valores de mercado, conforme fique
estabelecido no termo de compromisso.

Parágrafo Único – No caso de estágio obrigatório, a responsabili-
dade do seguro de que trata o caput deste artigo poderá, alternativa-
mente, ser assumida pela instituição de ensino.

Art. 6º. - O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer
natureza e o estagiário poderá na hipótese de Estagio Não Obrigatório
receber bolso auxílio e auxílio-transporte.

§ 1º. - O valor da bolsa-auxílio será computado em R$ 500,00 (qui-
nhentos reais), para uma carga horária correspondente a 30 (trinta)
horas semanais de trabalho. 

§ 2º. - O auxílio-transporte será no valor de até R$ 200,00 (duzen-
tos reais) por mês, desde que comprove a necessidade.

Art. 7º. - A jornada de atividades em estágio, a ser cumprida pelo
estudante, deverá compatibilizar-se com o seu horário escolar e com
o horário de funcionamento da Administração.

Parágrafo Único – É assegurado ao estagiário, sempre que o está-
gio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso
de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante as férias
escolares.

Art. 8º. - Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o
percentual de 10% (dez por cento) das vagas cedidas pela parte con-
cedente do estágio.

Art. 9º. - Fica a Prefeitura Municipal igualmente autorizada a cele-
brar convênios com estabelecimentos de ensino público ou privado
com o objetivo de permitir aos seus alunos a realização de estágio, em
conformidade com as regras estabelecidas nesta Lei em consonância
com a minuta padrão anexa.

Parágrafo Único – Havendo a necessidade de contratação de
estagiários para realização de trabalho específico como pesquisa,
censo e outros da mesma natureza, a Prefeitura Municipal celebrará
convênio com a instituição de ensino, adequando a minuta anexa para
essa finalidade.

Art. 10 – A critério da Administração, o estágio poderá ser cance-
lado a qualquer momento, sem que caiba ao estagiário qualquer direi-
to, exceto pela atividade realizada até a data do cancelamento.

Art. 11 – O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no
prazo de 90 (noventa) dias contados da publicação.

Art. 12 – As despesas com a execução desta Lei correrão por
conta de verba própria do orçamento vigente, suplementadas se
necessário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 02 de junho de
2.022 – 58º. Ano de Emancipação Político Administrativa do
Município.

Cláudio Manoel Melo
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº. 2.466, DE 02 DE JUNHO DE 2.022
“Altera Dispositivo da Lei Municipal 1.613, de 26 de maio de

2.006 que dispõe sobre a Autorização do Município de Rio Grande da
Serra a celebrar convênios com instituições financeiras e dá outras
providências.”

Cláudio Manoel Melo, Prefeito Municipal de Rio Grande da Serra,
no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 

LEI
Art. 1° - O artigo 3° da Lei Municipal 1.613, de 26 de maio de

2.006, passa a vigorar com a seguinte redação:
“ Art. 3° - O limite de capacidade de endividamento do funcioná-

rio será de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração dispo-
nível.”

Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 02 de junho de
2.022 - 58º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do
Município.

Claudio Manoel Melo
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº. 2.465, DE 02 DE JUNHO DE 2.022
“Dispõe sobre a Reorganização do Conselho Municipal de

Alimentação Escolar e dá outras providências ”.
Cláudio Manoel Melo, Prefeito Municipal de Rio Grande da Serra,

no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 

LEI
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1° - Fica criado o Conselho de Alimentação Escolar – CAE,

órgão fiscalizador e de assessoramento, de caráter permanente e
âmbito municipal com a finalidade de motivar a participação de
órgãos públicos na realização das suas atribuições e competências.

Parágrafo Único – Para efeitos administrativos e orçamentários o
Conselho Municipal de Educação fica vinculado à Secretaria de
Educação e Cultura, como órgão do Sistema de assessorial e planeja-
mento, a qual deverá garantir o apoio necessário ao seu bom funcio-
namento e manutenção.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO
Art. 2° - O CAE será composto por 7 (sete) membros e seus res-

pectivos, suplentes sendo:
I – 1 (um) representante indicado pelo Poder Executivo.
II – 2 (dois) representantes dos trabalhadores da Educação, indi-

cados pelos respectivos órgãos de representação, escolhidos por meio
de assembleia específica para tal fim, registrada em ata;

III – 2 (dois) representantes de pais de alunos matriculados na
rede de ensino a qual pertença a Secretaria Municipal de Educação,
indicados pelos Conselhos Escolares, Associações de Pais e Mestres ou
entidades similares, escolhidos por meio de assembleia específica
para tal fim, registrada em ata;

IV – 2 (dois) representantes indicados por entidades civis organi-
zadas, escolhidos em assembleia específica para tal fim, registrada em
ata;

§1° - Os suplentes deverão ser do mesmo segmento representa-
do;

§2° - Os membros tem mandato de 4 (quatro)anos, podendo ser
reeleitos por uma só vez, de acordo com a indicação dos seus respec-
tivos segmentos;

§3°- Ficam vedadas as indicações do Ordenador de Despesas, do
Coordenador da Alimentação Escolar e Nutricionista da Secretaria
Municipal de Educação para compor o CAE.

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES
Art. 3° - São diretrizes o Conselho de Alimentação Escolar – CAE:
I – O emprego da alimentação saudável e adequada, compreen-

dendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura,
as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o
crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do

rendimento escolar em conformidade com a sua faixa etária e seu
estado de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica;

II – A inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de
ensino e aprendizagem, abordando o tema alimentação e nutrição e o
desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na perspectiva de
segurança alimentar e nutricional;

III – A universalidade do atendimento aos alunos matriculados na
rede pública de educação básica;

IV – A participação da comunidade no acompanhamento das
ações realizadas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos
Municípios para garantir a oferta da alimentação escolar saudável e
adequada;

V – O apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivo para
a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, produzidos em
âmbito local, preferencialmente pela agricultura familiar e pelos
empreendedores familiares rurais, priorizando as comunidades tradi-
cionais indígenas e de remanescentes de quilombos;

VI – O direito a alimentação escolar, visando garantir segurança
alimentar e nutricional aos alunos com acesso de forma igualitária,
respeitando as diferenças biológicas entre idade, as condições de
saúde dos alunos que necessitem de atenção especifica e aqueles que
se encontram em vulnerabilidade social.

CAPÍTULO IV
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 4° - Compete ao Conselho Municipal de Educação Escolar -

CAE:
I – Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes estabe-

lecidas na forma do art. 3° desta lei;
II – Acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à

alimentação escolar;
III – Zelar pela qualidade dos alimentos, pelas condições higiêni-

cas e acompanhar a aceitabilidade dos cardápios oferecidos;
IV – Receber o relatório anual de gestão do PNAE e emitir parecer

conclusivo a respeito, aprovando ou reprovando a execução do
Programa.

CAPÍTULO V
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 5° - São atribuições do CAE, além das competências previstas

no art. 19 da lei 11.947/2009:
I – Monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos e a execução do

PNAE, com base no cumprimento do disposto no Art. 4° desta lei;
II – Comunicar ao FNDE, aos Tribunais de Contas, à Controladoria-

Geral da União, ao Ministério Público e aos demais órgãos de contro-
le qualquer irregularidade identificada na execução do PNAE, sob
pena de responsabilidade solidaria de seus membros;

III – Fornecer informações e apresentar relatórios acerca do
acompanhamento da execução do PNAE, sempre que solicitado.

CAPÍTULO VI
DO FUNCIONAMENTO
Art. 6° - O CAE reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e

extraordinariamente na forma que dispuser seu Regimento Interno.
§1° - Todas as reuniões do CAE serão públicas;
§2°-As resoluções do CAE serão objeto de ampla e sistemática

divulgação.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 7° - O Regimento Interno do CAE será elaborado e aprovado

pelos seus membros, no prazo de 60 (sessenta) dias após a promulga-
ção desta lei.

Art. 8° - Esta lei entrara em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas em especial as Leis Municipais n° 1.040, de 18 de dezembro de
1.997 , 1.316, de 29 de agosto de 2.000 e 1.807, de 16 dezembro de
2.009.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 02 de junho de
2.022 –  58º. Ano de Emancipação Político Administrativa do
Município.

Cláudio Manoel Melo
Prefeito Municipal
LEI MUNICIPAL Nº. 2.464, DE 02 DE JUNHO DE 2.022
“Altera dispositivos da Lei Municipal 1.221, de 20 de agosto de

1.999, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do
Município de Rio Grande da Serra e dá outras providências.”

Cláudio Manoel Melo, Prefeito do Município de Rio Grande da
Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguin-
te

LEI
Art. 1º. - A Lei Municipal nº. 1.221, de 20 de agosto de 1.999,

passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 37 - ……
Parágrafo único - O funcionário readaptado deverá passar por

uma perícia realizada junta médica, constituída através de Portaria, a
fim de realizar uma avaliação médico-pericial, a cada 03 (três) meses.

Art. 59 A - Poderá ser concedido ao funcionário público até 05
(cinco) faltas abonadas por ano, consideradas como efetivo exercício,
desde que a ausência tenha sido ocasionada por moléstia ou motivo
relevante, sem prejuízo de vencimentos e demais vantagens, exceto
auxílio transporte, desde que sejam atendidos seguintes critérios:

§ 1º. - A falta abonada não poderá exceder a uma por mês e deve-
rá ser solicitada previamente à chefia imediata.

§ 2º. - Ficará a critério da chefia imediata analisar a solicitação de
abono de falta, podendo deferir ou indeferir o pedido.

§ 3º. - As faltas abonadas solicitadas deverão ser usufruídas no
mesmo exercício do pedido, vedada a acumulação para o exercício
seguinte.

Art. 66 - ……
§ 4º. - Os funcionários que trabalham em regime de horário

12x36 terão direito a 02 (duas) folgas por mês, que serão definidas
pela Chefia Imediata. 

Art. 105 - ……
§ 2º.- Esta licença, que não excederá 30 (trinta) dias, será conce-

dida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, até o limite de 02
(duas) vezes ao ano.

Art. 107 - ……
§ 5º. - - Se no período da licença de que trata o caput deste arti-

go a criança vier a óbito, a funcionária não perderá o direito à licença
maternidade.

Art. 107 A - No caso de natimorto, será concedida à funcionária
uma licença pelo período de 30 (trinta) dias.

Parágrafo único - Considera-se natimorto o proveniente de parto
realizado a partir da 23ª (vigésima terceira) semana de gestação.

Art. 117 - …..
II - …….
c) falecimento de avós, mediante a comprovação de grau de

parentesco.
Art. 118 - …..
§ 3°. – Deverá o funcionário retornar ao seu horário normal no

período de férias e recesso escolar.”
Art. 120 - ……
X - um dia na semana do aniversário natalício do funcionário.
Art. 2º. - As despesas com a execução desta lei correrão por conta

de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessá-
rio.

Art. 3º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 02 de junho de
2.022 – 58º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do
Município.

Cláudio Manoel Melo
Prefeito Municipal

PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa  
1199AAttooss  OOffiicciiaaiiss FFoollhhaa  TTeerrççaa--FFeeiirraa,,  0077  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22002222



LEI
MUNICIPAL Nº. 2.463, DE 02 DE JUNHO DE 2.022

“Altera dispositivos da Lei Municipal nº. 2.280, de 29 de novem-
bro de 2.018, que cria o       Conselho Tutelar de Rio Grande da Serra
e dá outras providências.”

Cláudio Manoel Melo, Prefeito do Município de Rio Grande da
Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte

LEI
Art. 1°. -  O caput e o § 1º., do artigo 1º., da Lei Municipal nº.

2.280, de 29 de novembro de 2.018, passam a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 1º. - Fica criado o Conselho Tutelar de Rio Grande da Serra,
órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, integrante da
Administração Pública Municipal, que está encarregado nos termos
da Lei Federal n° 8.069/1990 e suas posteriores alterações, de zelar
pelo cumprimento dos Direitos da Criança e do Adolescente.”

§ 1º. - O Conselho Tutelar será composto por 5 membros, esco-
lhidos pela população local para mandato de 4 (quatro) anos, permi-
tida recondução por novos processos de escolha.  

Art. 2º. - A letra b, do artigo 16, da Lei Municipal nº. 2.280/2018
passa a vigorar com a seguinte redação:

b – Idade igual ou superior a 21 anos.
Art. 3º. - As demais disposições constantes da Lei Municipal n°.

2.280, de 29, de novembro de 2.018 permanecem inalteradas.
Art. 4º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gando as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 02 de junho de

2.022 – 58º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do
Município.

Cláudio Manoel Melo
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº. 2.462, DE 02 DE JUNHO DE 2.022
“Altera dispositivos da Lei Municipal 1.610, de 25 de maio de

2.006, com suas alterações subsequentes e dá outras providências.”
Claudio Manoel Melo, Prefeito do Município de Rio Grande da

Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte 

LEI                          
Art. 1º. – Fica transferido o Departamento do Cemitério, inte-

grante da estrutura administrativa da Secretaria da Administração
para a Secretaria de Serviços Urbanos.

Art. 2º. - Os Anexos II e VIII, da Lei Municipal nº. 1.610, de 25 de
maio de 2.006, com as alterações subsequentes, com relação a
Secretaria da Administração e Secretaria de Serviços Urbanos, pas-
sam a vigorar na forma dos Anexos que fazem parte integrante desta
Lei.

Art. 3º. - As descrições das atribuições do cargo de Assistente
Jurídico, de provimento efetivo, são aquelas constantes do Anexo X,
da Lei Municipal nº. 1.610, de 25 de maio de 2.006, com as altera-
ções subsequentes, que fica fazendo parte integrante desta Lei.

Parágrafo único – As atribuições dos demais cargos efetivos
constantes do Anexo X, da Lei Municipal nº. 1.610, de 25 de maio de
2.006, com as alterações subsequentes, permanecem inalteradas.   

Art. 4º. - As despesas com a execução desta lei correrão por
conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se
necessário.

Art. 5º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 02 de junho de
2.022 – 58º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do
Município.

Claudio Manoel Melo
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº. 2.461, DE 02 DE JUNHO DE 2.022
“Institui o Diário Oficial do Município de Rio Grande da Serra,

como meio oficial de comunicação, publicidade e divulgação dos
atos do Poder Executivo e, dá outras providências.”

Cláudio Manoel Melo, Prefeito Municipal de Rio Grande da
Serra, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 

LEI
Art. 1º. - Fica instituído o Diário Oficial do Município de Rio

Grande da Serra, como meio oficial de comunicação, publicidade e
divulgação dos atos administrativos do Poder Executivo (administra-
ção direta e indireta), nos termos do artigo 112 da Lei Orgânica do
Município, que substituirá qualquer outro meio de publicação oficial
para quaisquer efeitos legais, salvo hipóteses nas quais a legislação
especial exija a publicação em outros veículos como condição de
validade do ato.

Art. 2º. - As publicações no Diário Oficial do Município de Rio
Grande da Serra serão coordenadas pela Secretaria de Comunicação,
em ação articulada com as demais secretarias municipais.

§ 1º. - Serão publicados os atos administrativos, despachos,
decisões administrativas, atos normativos, instruções, ordens de ser-
viços, avisos, contratos, convênios, termos de fomento e parceria,
atas de audiências, chamamentos, editais, portarias, e outras aven-
ças similares ou equivalentes, emanadas dos Poderes Executivo, cuja
publicação seja necessária em conformidade ao princípio da publici-
dade.

§ 2º. - Os atos oficiais que não requeiram publicação integral
obrigatória, poderão ser publicados resumidamente, restringindo-
se aos elementos necessários à sua identificação.

§ 3º. - Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil
seguinte ao da disponibilização da informação no Diário Oficial
Eletrônico de que trata esta Lei.

Art. 3º. – As edições do Diário Oficial Eletrônico devem ser assi-
nadas digitalmente, com base em certificado emitido por autoridade
credenciada, atendendo-se aos requisitos de autenticidade, integri-
dade, irretroatividade, validade jurídica e interoperabilidade da
Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP Brasil, de acordo
com a Lei Federal 14.063/2020, com marcação de hora oficial de ser-
vidor autenticado.

Parágrafo único - Após a disponibilização e publicação dos
Diários Oficiais, estes não poderão sofrer qualquer tipo de modifica-
ção ou supressão, devendo as eventuais retificações ser feitas em
publicação posterior.

Art. 4º. - O Diário Oficial do Município de Rio Grande da Serra
será veiculado na rede mundial de computadores, no sítio eletrôni-
co da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra (www.riogrande-
daserra.sp.gov.br), para acesso público de qualquer interessado,
com equipamento que permita acesso à internet, sem custos e inde-
pendentemente de qualquer cadastramento.

Parágrafo único – A publicação de todos os atos do Poder
Executivo será efetuada no Diário Oficial do Município de Rio Grande
da Serra, que poderá ser utilizado pela Câmara Municipal, autarquias
e fundações, conselhos municipais e fundos municipais.

Art. 5º. - O Diário Oficial do Município de Rio Grande da Serra,
contendo os atos do Poder Executivo será disponibilizado de segun-
da-feira à sexta-feira, excepcionando-se as datas de feriados munici-
pais, estaduais ou nacionais, assim como, os dias em que não houver
expediente na Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, previa-
mente divulgados.

Parágrafo único - A critério exclusivo do Poder Executivo, haven-
do urgência e interesse público, através de ato devidamente justifi-
cado, poderá ser disponibilizada edição extraordinária do Diário
Oficial Eletrônico do Município de Rio Grande da Serra.

Art. 6º. - Além da publicidade e divulgação dos atos oficiais, pre-
vistos no artigo 1º., desta Lei, poderão ser publicadas notícias de

interesse coletivo, informações
sobre atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos, que tenham caráter educativo, informativo e de orientação
social, observado o disposto no artigo 37, § 1º. da Constituição
Federal.

Parágrafo único - É expressamente vedada a veiculação de infor-
mação e/ou publicidade que apresentem caráter de promoção pes-
soal de autoridades e/ou servidores públicos.

Art. 7º. - As despesas com a execução desta Lei, correrão à
conta das dotações orçamentárias do orçamento vigente, suplemen-
tadas se necessário.

Art. 8º. - A presente Lei será regulamentada, no que couber, por
Decreto do Poder Executivo.

Art. 9º. - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 02 de junho de
2.022 - 58º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do
Município.

Cláudio Manoel Melo
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº. 2.460, DE 02 DE JUNHO DE 2.022
“Dispõe sobre a reorganização do Conselho Municipal de

Cultura e dá outras providências”.
Cláudio Manoel Melo, Prefeito do Município de Rio Grande da

Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º. - O Conselho Municipal de Cultura é um órgão de cará-

ter consultivo e de deliberação coletiva de assessoria da Secretaria
de Educação e Cultura.

Parágrafo único - Para efeitos administrativos e orçamentários o
Conselho Municipal de Cultura fica vinculado à Secretaria de
Educação e Cultura, como órgão do sistema de assessoria e planeja-
mento, a qual deverá garantir o apoio necessário ao seu bom fun-
cionamento e manutenção.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 2º. - São competências do Conselho Municipal de Cultura:
I - Levantar e elaborar propostas que subsidiem a ação cultural

e artística a ser desenvolvida pelos programas específicos do
Departamento de Cultura;

II - Opinar e fazer cumprir a legislação federal, estadual e muni-
cipal em questões ligadas à cultura;

III - Deliberar sobre assuntos submetidos à sua apreciação; 
IV - Cooperar com os poderes públicos nos assuntos relaciona-

dos à cultura no Município;
V - Colaborar na articulação das ações entre organismos públi-

cos e privados da área da Cultura;
VI - Estudar e sugerir medidas que visem à expansão e o aper-

feiçoamento das atividades e investimentos realizados pela
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no que se refere à
Cultura;

VII - Incentivar a permanente atualização do cadastro das enti-
dades culturais e pessoas físicas do Município;

VIII - Elaborar o seu Regimento Interno;
IX - Propor e analisar políticas de geração, captação e alocação

de recursos para o setor cultural;
X - Buscar articulação com outros Conselhos e entidades afins,

objetivando intercâmbios, acúmulo de experiências e ações conjun-
tas quando possíveis; e,

XI - Apontar critérios para o estabelecimento de convênios
entre a administração pública municipal e organizações públicas ou
privadas, a serem firmados pela Secretaria de Educação e Cultura no
âmbito da implementação de Políticas Culturais.

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO
Art. 3º. - O Conselho será constituído por ato do Prefeito e com-

posto por até 6 (seis) membros:
I - O titular da Pasta da Secretaria de Educação e Cultura;
II - 2 (dois) representantes da Secretaria de Educação e Cultura;
III - 3 (três) representantes da sociedade civil, preferencialmen-

te com conhecimento em diferentes segmentos relacionados a cul-
tura, podendo ser indicados pelo Secretário de Educação e Cultura;

§ 1º. - Os membros referidos nos incisos I e II exercerão seus
mandatos enquanto estiverem em seus cargos.

§ 2º. - Os membros referidos no inciso III, para serem indicados
pelo Secretário de Educação e Cultura, devem ser residentes no
Município e cadastrados no Departamento de Cultura.

§ 3º. - Os membros exercerão seus mandatos pelo prazo de 02
(dois) anos, sendo admitida sua recondução.

CAPÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO
Art. 4º. - O Secretário de Educação e Cultura, como Presidente

do órgão, deve designar entre os membros um coordenador e um
secretário executivo, podendo este substituí-lo em suas ausências.

Art. 5º. - Os integrantes do Conselho Municipal de Cultura deve-
rão manter sigilo sobre matéria que vierem conhecer em razão de
suas funções, sob pena de responsabilidade.

Art. 6º. - A deliberação ou pronunciamento do Conselho
Municipal de Cultura representa a orientação administrativa da
matéria em exame, devendo ser tomada por maioria de votos,
cabendo ao Presidente o voto de qualidade. 

Art. 7º. - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura deverá
viabilizar a estrutura física do funcionamento do Conselho, bem
como, sua manutenção no que se refere a materiais, convocações,
arquivos e administração geral.

Art. 8º. - O Conselho Municipal de Cultura elaborará, após cons-
tituído e empossados os seus membros, o seu Regimento Interno,
que deverá ser aprovado por Decreto.

Art. 9º. - O Conselho Municipal de Educação adequará, após
empossado, no prazo de 90 (noventa) dias da publicação desta lei,
seu regimento interno, que deverá ser aprovado por decreto do
Executivo.

Art. 10 - É vedada a remuneração, a qualquer título pelo exercí-
cio das funções de conselheiro, sendo essas funções consideradas
como serviços relevantes prestados à comunidade.

Art. 11 - O orçamento do Município consignará, anualmente,
dotação específica destinada à manutenção dos serviços e ativida-
des do Conselho Municipal de Educação.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12 - O Conselho Municipal de Educação, após do resultado

final das indicações encaminhará a relação de indicados ao
Secretário de Educação e Cultura, para que providencie sua homolo-
gação e publicação.

Art. 13 – As despesas com a execução da presente Lei correrão
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário, especialmente as Leis Municipais
nº. 1.411, de 04 de julho de 2.002 e 2.226, 11 de outubro de 2.017.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 02 de junho de
2.022 – 

58º. Ano de Emancipação Político Administrativa do Município.
Cláudio Manoel Melo
Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº. 2.459, DE 02 DE JUNHO DE 2.022
“Autoriza o Município de Rio Grande da Serra a contratar com a

DESENVOLVE SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo, ope-

rações de crédi-
to com outorga de garantia e dá outras providências.”

Cláudio Manoel Melo, Prefeito do Município de Rio Grande da
Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte 

LEI
Art. 1º. - Fica o Chefe do Executivo do Município de Rio Grande

da Serra autorizado a celebrar com a DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE
FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, operações de crédito até o
montante de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), destinados a
obras de pavimentação e recapeamento de vias municipais e de R$
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), destinados à obras
para sistema de drenagem no cemitério municipal, observada a
legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar
nº 101 de 04 de maio de 2000. 

Art. 2º. - Fica o Município autorizado a oferecer a vinculação em
garantia das operações de crédito, por todo o tempo de vigência dos
contratos de financiamento e até a liquidação total da dívida, sob a
forma de Reserva de Meio de Pagamento, das Receitas de
Transferências oriundas do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS (art. 158 inciso IV da
CF) e do Fundo de Participação dos Municípios – FPM (art. 159, inci-
so I, alínea b da CF), cumulativamente ou apenas um destes, em
montante necessário e suficiente para a amortização das parcelas do
principal e o pagamento dos acessórios da dívida.

Parágrafo Único – As receitas de transferências sobre as quais
se autoriza a vinculação em garantia, em caso de sua extinção, serão
substituídas pelas receitas que vierem a serem estabelecidas consti-
tucionalmente, independentemente de nova autorização.

Art. 3º. - O Chefe do Executivo do Município está autorizado a
constituir a Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São
Paulo como sua mandatária, com poderes irrevogáveis e irretratá-
veis, para receber junto às fontes pagadoras das receitas de transfe-
rências mencionadas no caput do art. 2º, os recursos vinculados,
podendo utilizar esses recursos no pagamento do que lhe for devido
por força dos contratos a que se refere o art. 1º.

Parágrafo Único - Os poderes mencionados se limitam aos casos
de inadimplemento do Município e se restringem às parcelas venci-
das e não pagas.

Art. 4º. - Fica o Município autorizado a:
a) participar e assinar contratos, convênios, aditivos e termos

que possibilitem a execução da presente Lei.
b) aceitar todas as condições estabelecidas pelas normas da

Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo, refe-
rentes às operações de crédito, vigentes à época da assinatura dos
contratos de financiamento.

c) aceitar o foro da cidade de São Paulo para dirimir quaisquer
controvérsias decorrentes da execução dos contratos.

Art. 5º - Os orçamentos municipais consignarão, obrigatoria-
mente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos
dos encargos anuais, relativos aos contratos de financiamento a que
se refere o artigo primeiro.

Art. 6º - Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos
especiais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações
decorrentes das operações de crédito ora autorizadas.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 02 de junho de
2.022 – 58º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do
Município.

Cláudio Manoel Melo
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº. 2.458, DE 02 DE JUNHO DE 2.022
“Dispõe sobre a instituição do Programa Especial de

Recuperação Fiscal – REFIS para parcelamento de débitos municipais
de pessoas físicas e jurídicas, e dá outras providências.”

Claudio Manoel Melo, Prefeito do Município de Rio Grande da
Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte 

LEI
Art. 1º. - Fica instituído o Programa Especial de Recuperação

Fiscal para o parcelamento de débitos municipais tributários e não
tributários inscritos em Dívida Ativa, dispensando o recolhimento de
juros e multa, nos percentuais discriminados nesta Lei.  

Art. 2º. - Poderão aderir ao Programa Especial instituído por
esta Lei, os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, que possuírem
débitos com a Fazenda Municipal referentes a fatos geradores ocor-
ridos até 31 de dezembro de 2.021.  

Art. 3°. - O Programa Especial de Recuperação Fiscal terá vigên-
cia de 20 de junho de 2.022 até 20 de dezembro de 2.022. 

Parágrafo único - O Poder Executivo poderá prorrogar por
Decreto, uma única vez, por igual período, o prazo fixado no caput,
justificadas a oportunidade e a conveniência do ato.

Art. 4º. - Fica facultado ao contribuinte o parcelamento da dívi-
da apurada e consolidada, nas seguintes condições: 

I - Ao contribuinte que optar pelo pagamento à vista, com redu-
ção de 100% (cem por cento) de multa de mora e 100% (cem por
cento) de juros.

II - Ao contribuinte que optar pelo parcelamento em até 03
(três) parcelas mensais, com redução de 90% (noventa por cento) de
multa de mora e 90% (noventa por centos) de juros. 

III - Ao contribuinte que optar pelo parcelamento em até 06
(seis) parcelas mensais, com redução de 80% (oitenta por cento) de
multa de mora e 80% (oitenta por centos) de juros.     

IV - Ao contribuinte que optar pelo parcelamento em até 12
(doze) parcelas mensais, com redução 70% (setenta por cento) de
multa de mora e 70% (setenta por cento) de juros. As parcelas serão
reajustadas ao mês de janeiro de cada exercício, segundo a variação
acumulada do IPCA/IBGE.

IV - Ao contribuinte que optar pelo parcelamento em até 24
(vinte e quatro) parcelas mensais, com redução 60% (sessenta por
cento) de multa de mora e 60% (sessenta por cento) de juros. As par-
celas serão reajustadas ao mês de janeiro de cada exercício, segun-
do a variação acumulada do IPCA/IBGE.

§ 1º. - O valor de cada parcela do termo de acordo não poderá
ser inferior a: 

I - R$ 50,00 (cinquenta reais) as pessoas físicas;
II- R$ 100,00 (cem reais) para as pessoas jurídicas.
§ 2º. - As parcelas que não forem quitadas na data de seu efeti-

vo vencimento, serão acrescidas de 1% (um por cento) de juros
moratórios ao mês.

Art. 5º. – Os honorários advocatícios referidos no caput deste
artigo, serão cobrados no montante de 10%, nos termos do artigo 85
do Código de Processo Civil, e sobre o valor do acordo que corres-
ponder aos débitos sob procedimento de execução fiscal.

Parágrafo único - São inclusos no referido acordo os valores
relativos às demais despesas relacionadas aos encargos da dívida
ativa e do ajuizamento fiscal, como citação, diligências e honorários
advocatícios.

Art. 6° - Havendo defesa judicial, o sujeito passivo deverá desis-
tir expressamente e de forma irrevogável da ação judicial proposta e
renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam
as referidas ações judiciais, relativamente à matéria cujo respectivo
débito queira quitar na forma prevista nesta Lei; arcando, ainda,
com os ônus sucumbenciais.

Art. 7º. - O disposto nesta lei poderá ser aplicado aos termos de
acordo de parcelamento já celebrados, somente com relação ao
saldo devedor e não autoriza a restituição ou compensação de
importância já recolhida anteriormente aos cofres públicos munici-
pais.

Art. 8º. - As disposições desta Lei aplicam-se nos casos de dação
em pagamento de bem imóvel e de compensação de crédito tribu-
tário, desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação
municipal vigente sobre a matéria.

Parágrafo único - Na hipótese de dação em pagamento de bem
imóvel deverá ser observado o interesse público, a conveniência
administrativa e os critérios dispostos na legislação municipal.

Art. 9º. - No caso de haver o contribuinte firmado termo de
acordo com fulcro no artigo 1º., desta Lei, o inadimplemento de 03
(três) parcelas consecutivas ou alternadas, ensejará a rescisão auto-
mática do termo de acordo firmado, independentemente de qual-
quer notificação prévia.

§ 1º. - A rescisão do termo de acordo formalizado pelo
Programa Especial de Recuperação Fiscal implicará na exigibilidade
imediata da totalidade do crédito confessado, restabelecendo-se o
crédito tributário original, os acréscimos legais na forma da legisla-
ção aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores,
deduzidas as amortizações já efetuadas.

§ 2º. O sujeito passivo que tiver seu acordo rescindido sujeitar-
se-á à perda de todos os benefícios desta lei em especial os descon-
tos concedidos por meio da Programa Especial de Recuperação
Fiscal, acarretando a exigibilidade do saldo remanescente e a ime-
diata inscrição destes valores em Dívida Ativa, ajuizamento ou ao
prosseguimento da execução fiscal, conforme o caso.

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 02 de junho de
2.022 - 58º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do
Município.

Claudio Manoel Melo
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº.  2.929, DE 02 DE JUNHO DE 2.022
“Regulamenta a Lei Municipal nº. 2.454, 02 de junho de 2.022,

que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial e dá
outras providências.”

CLÁUDIO MANOEL MELO, Prefeito do Município de Rio Grande
da Serra, no uso de suas atribuições legais 

DECRETA
Art. 1º. - A Lei Municipal nº. 2.454, de 02 de junho de 2.022 fica

regulamentada pelo presente decreto.
Art. 2º. - Nos termos da Lei Municipal nº. 2.454, de 02 de junho

de 2.022, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédi-
to adicional especial no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
visando adequações orçamentárias, observando a classificação
Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme
segue:

DESCRIÇÃO DA AÇÃO R$
03.02.08.243.0005.2.032.339039.05.5000082

Implantação de Serviços BPC e na Escola e Criança Feliz 10.000,00
Art. 3º. - O crédito aberto que trata o artigo anterior será cober-

to com recursos proveniente de anulação parcial das seguintes dota-
ções:

DOTAÇÃO A ANULAR FICHA DESCRIÇÃO DA AÇÃO
R$

03.02.08.243.0005.2.032.339030.05.5000082 64
Implantação de Serviços BPC e na Escola e Criança Feliz 10.000,00

Art. 4º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 02 de junho de
2.022 – 58º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do
Município.

Cláudio Manoel Melo
Prefeito
Admir Donizeti Ferro
Secretário de Governo
Andressa Dias   
Secretária de Finanças
Bárbara Regina Ferreira da Silva
Secretária Assuntos Jurídicos

EXTRATO DE PORTARIAS
PORTARIA Nº 206/2022 NOMEAR, os membros da Comissão

Especial de Chamamento Público no Município de Rio Grande da
Serra: Katiuscia Camila Dias – titular, Murilo Fernando Alonso – titu-
lar, Evandro Lauro Gallão – titular, Daniela Cruz Batista – suplente,
Priscila Cássia Zambotto – suplente, Márcio Marques Ferreira –
suplente. Art. 2º. - Fica criada a Comissão Especial de Chamamento
Público composta por 03 (três) membros para seleção de empresa
de publicidade, com o fim de buscar patrocínio para troca de placas
de publicidade no município. Art. 3º. – A Comissão Especial de
Chamamento Público irá processar e julgar as propostas apresenta-
das utilizando como subsídios, se necessários, pareceres técnicos
referentes à análise da habilitação jurídica, qualificação técnica, eco-
nômica, financeira, regularidade fiscal e trabalhista. Art. 4º. – Esta
Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

CLÁUDIO MANOEL MELO - Prefeito Municipal

EXTRATO DE PORTARIAS
PORTARIA Nº 196/2022 EXONERAR a PEDIDO a Sra. ANA PAULA

MARTINS DE SOUZA LIMA, portadora da cédula de identidade nº
44.912.064-8, do cargo de Nutricionista, lotada na Secretaria de
Saúde - SS, de provimento Efetivo, a partir de 26 de Maio de 2022,
PORTARIA Nº 197/2022 NOMEAR os membros abaixo relacionados,
para compor a Comissão Técnica e Multidisciplinar de Padronização
e Atualização da Relação Municipal de Medicamentos, Materiais e
Equipamentos Médico-Hospitalares de Rio Grande da Serra, a contar
de 25 de maio de 2022, Mariza Aparecida da Silva Vieira, Agda Diana
Feijó Ferreira, Heloisa Pereira da Silva, José Laércio de Lima, Dr.
Pedro Paz Monteiro de Paula, Dra. Ana Claudia Yamaguchi, Leandro
Lopes. DESLIGAR, Sandra Rangel de Oliveira, Jorge Massao Ideriha,
André Alfieri, Eluiza Eva da Silva Ramos, Priscila Rico da Luz Loureiro,
Fernanda Cristina Milano, PORTARIA Nº 198/2022 DESIGNAR a Sra.
TÂNIA APARECIDA AFONSO BECERRA, portadora da cédula de identi-
dade nº 22.002.405-4, de provimento Efetivo, para prestar serviços
na Secretaria de Saúde - SS, a contar de 26 de abril de 2022, PORTA-
RIA Nº 199/2022 DESIGNAR a Sra. DENISE ALVES TORRES TSURUDA,
portadora da cédula de identidade nº 27.777.948-0,  de provimento
Efetivo, lotada na Secretaria de Educação e Cultura – SEC, devendo a
mesma para prestar serviços na Secretaria de Saúde - SS, a contar de
30 de maio de 2022, PORTARIA Nº 200/2022 DESIGNAR a Sra.
MIRIAM TOMOCHIGUE, portadora da cédula de identidade nº
17.947.389-X, de provimento Efetivo, para prestar serviços na
Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil - SSTDC a contar de
27 de maio de 2022, PORTARIA Nº 201/2022 CONCEDER, a Sra. CRIS-
TINA MAYUMI FUKUMOTO, portadora da cédula de identidade nº
34.964.677-6, no cargo de Diretor, lotada na Secretaria de Finanças
- SF, de provimento efetivo, 15 (quinze) dias de licença prêmio em
descanso, referente ao quinquênio 2007 a 2012, no período de 31 de
maio a 14 de junho de 2022. 

CLÁUDIO MANOEL MELO - Prefeito Municipal

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 24/2022 – Proc. nº
177/2022 – Detentora: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRE-
LI-EPP – CNPJ: 09.066.243/0001-05 - Objeto: Registro de preços para
fornecimento de materiais elétrico (cabos, lâmpadas, luminárias,
disjuntores e etc) para atender a demanda das unidades pertencen-
tes à Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra – Data Assinatura:
30/05/2022 – Prazo de Vigência: 12 (doze) meses – Valor Total: R$
54.899,00 – Lara Secchiero Tabet Notte – Secretária de
Administração.
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DECRETO MUNICIPAL Nº.  2.932, DE 02 DE JUNHO DE 2.022
“Regulamenta a Lei Municipal nº. 2.457, 02 de junho de 2.022, que dispõe sobre a aber-

tura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências.”
CLÁUDIO MANOEL MELO, Prefeito do Município de Rio Grande da Serra, no uso de suas

atribuições legais 
DECRETA
Art. 1º. - A Lei Municipal nº. 2.457, de 02 de junho de 2.022 fica regulamentada pelo pre-

sente decreto.
Art. 2º. - Nos termos da Lei Municipal nº. 2.457, de 02, de junho de 2.022, fica o Poder

Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no valor total de R$
807.957,34 (oitocentos e sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro cen-
tavos), visando adequações orçamentárias, observando a classificação Institucional,
Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 3º. - O crédito aberto que trata o artigo anterior será coberto com recursos prove-
nientes de:

I – Excesso de Arrecadação, referente à rubrica municipal 0211 - Convênio nº. SEDUC-
PRC-2021/57710 FUNDEB Ensino Fundamental – Fonte 02 no valor de R$ 207.793,88;

II - Expectativa de Excesso de Arrecadação, referente à rubrica municipal 0211 -
Convênio nº SEDUC-PRC-2021/57710 FUNDEB Ensino Fundamental – Fonte 02 no valor de R$
487.072,60;

III – Excesso de Arrecadação, referente à rubrica municipal 0216 - QESE Ensino
Fundamental – Fonte 05 no valor de R$ 13.458,01;

IV - Expectativa de Excesso de Arrecadação, referente à rubrica municipal 0216 - QESE
Ensino Fundamental – Fonte 05 no valor de R$ 99.632,85.

Art. 4º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial
no valor total de R$ 3.044.476,00 (três milhões, quarenta e quatro mil e quatrocentos e
setenta e seis reais), visando adequações orçamentárias, observando a classificação
Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 5º. - O crédito aberto que trata o artigo anterior será coberto com recursos prove-
nientes de anulação parcial das seguintes dotações:

Art. 6º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 02 de junho de 2.022 – 58º. Ano de
Emancipação Político-Administrativa do Município.

Cláudio Manoel Melo
Prefeito
Admir Donizeti Ferro
Secretário de Governo
Andressa Dias   
Secretária de Finanças
Bárbara Regina Ferreira da Silva
Secretária Assuntos Jurídicos
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LEI MUNICIPAL Nº. 2.457, DE 02 DE JUNHO DE 2.022
“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências.”
Cláudio Manoel Melo, Prefeito do Município de Rio Grande da Serra, Estado de São

Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu san-
ciono e promulgo a seguinte

LEI
Art. 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial

no valor total de R$ 807.957,34 (oitocentos e sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais e
trinta e quatro centavos), visando adequações orçamentárias, observando a classificação
Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 2º. - O crédito aberto que trata o artigo anterior será coberto com recursos prove-
nientes de:

I – Excesso de Arrecadação, referente à rubrica municipal 0211 - Convênio nº. SEDUC-
PRC-2021/57710 FUNDEB Ensino Fundamental – Fonte 02 no valor de R$ 207.793,88;

II - Expectativa de Excesso de Arrecadação, referente à rubrica municipal 0211 -
Convênio nº SEDUC-PRC-2021/57710 FUNDEB Ensino Fundamental – Fonte 02 no valor de R$
487.072,60;

III – Excesso de Arrecadação, referente à rubrica municipal 0216 - QESE Ensino
Fundamental – Fonte 05 no valor de R$ 13.458,01;

IV - Expectativa de Excesso de Arrecadação, referente à rubrica municipal 0216 - QESE
Ensino Fundamental – Fonte 05 no valor de R$ 99.632,85.

Art. 3º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial
no valor total de R$ 3.044.476,00 (três milhões, quarenta e quatro mil e quatrocentos e
setenta e seis reais), visando adequações orçamentárias, observando a classificação
Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 4º. - O crédito aberto que trata o artigo anterior será coberto com recursos prove-
nientes de:

I – Anulação parcial das seguintes dotações:

Art. 5º. - Em decorrência do dispositivo nesta Lei, ficam autorizadas às alterações neces-
sárias para adequação da Lei Orçamentária anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano
Plurianual vigentes.

Art. 6º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 02 de junho de 2.022 – 58º. Ano de

Emancipação Político-Administrativa do Município.
Cláudio Manoel Melo
Prefeito Municipal
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