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A cidade de Ribeirão
Pires completou 66 anos
de emancipação política-
administrativa ontem,
porém, não houve come-
moração. Todas as ativida-
des marcadas pela
Prefeitura, desfile cívico,
show na Praça e demais
eventos, foram suspensos
devido a crise do novo
coronavírus e a orientação
por parte do Governo
Federal e Estadual para que
a população evite aglome-
rações e só deixe seus lares
em caso de necessidade,
evitando assim a propaga-
ção do Covid-19.

Ribeirão Pires festeja
66 anos em meio a
crise do coronavírus
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R E N A T O  M A G R I N I  D E  S O U Z A
E d i t o r i a l d a F o l h a

Festa dentro de casa
Toda nossa história de independência

começou em 1955 quando tomou posse
o primeiro prefeito de Ribeirão Pires,
Arthur Gonçalves de Souza Júnior. De lá
para cá passaram pela Prefeitura mais 17
prefeitos (não que sejam 17 pessoas dife-
rentes, pois alguns obtiveram a reeleição
e outros foram prefeitos por mais
de uma oportunidade) e cada um
deixando sua marca na história. 
Uns com marcas boas e outros

nem tanto. Porém, cada um
dando sua parcela de contribui-
ção para o desenvolvimento de nossa
querida Estância Turística, que ontem
completou 66 anos de emancipação polí-
tica-administrativa.
No entanto, esse foi um aniversário

comemorado, entre aspas, de maneira
atípica, pois o mundo vive uma pande-

mia de coronavírus, com grande parcela
da população mundial vivendo em qua-
rentena voluntária, para evitar a propa-
gação do vírus.
E em Ribeirão Pires não é diferente e

pegou justamente o momento em que a
cidade festeja mais um ano de indepen-

dência. Triste por um lado, em
não ter os eventos comemorati-
vos, mas satisfeito por outro em
saber que os governantes deixa-
ram as vaidades de lado e pensa-
ram no bem-estar da população e

também essa mesma população fazendo
sua parte e só saindo de casa em caso de
extrema necessidade.
Enfim, parabéns Ribeirão Pires e que

no próximo aniversário, de 67 anos, pos-
samos todos estarmos nas ruas para fes-
tejando.

““EEvveennttooss  ffoorraamm
ssuussppeennssooss  eemm
RRiibbeeiirrããoo  PPiirreess””

CC HH AA RR GG EE
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Que já está confirmada a pri-
meira dobrada para disputa da
eleição em Ribeirão Pires.

* * *

Que o ex-prefeito Clovis Volpi
(PL) escolheu e o vereador
Amigão (PSB) aceitou ser o can-
didato a vice-prefeito de Volpi.

* * *

Que com essa movimentação
de Volpi e Amigão obriga os
outros postulantes a se mexe-
rem com mais rapidez e tam-
bém mostrarem suas chapas.

* * *

Que se o prefeito Kiko
Teixeira (PSDB) disputar a ree-
leição, outra chapa já está mon-
tada, pois o vice Gabriel Roncon

(PTB) se manteria no posto.
* * *

Que se Kiko desistir da dispu-
ta, Gabriel deverá encabeçar a
chapa e com isso abre a lacuna
para o nome que irá compor a
chapa governista como vice.

* * *

Que tudo indica que o verea-
dor Anselmo Martins (PL) não
irá disputar a reeleição e ele
inclusive já teria definido seu
apoio nas eleições.

* * *

Que Anselmo deverá apoiar o
filho de Volpi, Guto Volpi, na dis-
puta por uma vaga na Câmara
de Vereadores.

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

Consórcio Intermunicipal
Grande ABC anunciou na manhã
da última quarta-feira (18) a sus-
pensão temporária do transporte
público municipal nas sete cida-
des. A decisão foi tomada em
assembleia extraordinária com os
prefeitos da região do Grande
ABC, os quais decidiram que a

interrupção do serviço será gra-
dativa, até o dia 28 de março. No
dia 29 a suspensão será total.

“O objetivo é minimizar os
deslocamentos da população,
assim como a circulação de pes-
soas, que devem evitar sair de
casa e evitar aglomerações”, afir-
mou Gabriel Maranhão

(Cidadania), prefeito de Rio
Grande da Serra e presidente do
Consórcio Intermunicipal do
Grande ABC.

Conforme estimativa do
Consórcio, serão suspensas, ao
todo, e de forma gradativa, apro-
ximadamente 200 linhas nas sete
cidades. A medida afetará direta-
mente ao menos 500 mil passa-
geiros.

A entidade regional informou
a Secretaria Estadual dos
Transportes Metropolitanos
(STM) sobre a decisão e solicitou
ações preventivas da pasta tam-
bém em relação às linhas inter-
municipais de ônibus e à circula-
ção de trens da CPTM na região.

A frota de ônibus comandada
pela empresa Rigras, que atual-
mente atua com a circulação de
100 veículos, será reduzida gra-
dativamente, 12 linhas intermu-
nicipais e 27 linhas municipais
serão afetadas.

A empresa Viação Talismã,
que atua em Rio Grande da Serra,
também terá a circulação reduzi-
da ao longo dos próximos dias.

Consórcio ABC anunciou a suspensão no dia 18, com aval dos sete prefeitos

Suspensão total do transporte público será realizada a partir do dia 28

Suspensão de ônibus
no ABC será gradativa 
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Serviços de limpeza no
Jardim Novo Horizonte 

O vereador de Rio Grande da Serra, Antonio
Botelho Guimarães, o Toninho Correa (PSD), solicitou
ao Prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania) determinar
a Secretaria de Serviços Urbanos a adoção de provi-
dências que resultem com a execução de serviços de
limpeza, roçagem em todas as ruas do Jardim Novo
Horizonte.  

Segundo o parlamentar, a sugestão para execução
dos serviços no bairro se faz necessária tendo em
vista a presença de mato ao longo da extensão das
vias, o que vem causando reivindicações feitas pelos
munícipes ao vereador.  

“Sugerimos que a Administração, através de referi-
da Secretaria, execute serviços que culminem na
manutenção deste local para que todas as pessoas
possam usufruir das  referidas vias , criado com a fina-
lidade de proporcionar o ir e vir a todos os usuários”,
finaliza Toninho Correa.

Pavimentação 
da rua Bela Vista

José Carlos Pereira dos Anjos, o Zé Carlos (PL), soli-
cita ao Prefeito Municipal, Gabriel Maranhão
(Cidadania), através da Secretaria de Serviços Urbanos,
informações quanto a possibilidade de incluir no cro-
nograma de serviços a serem executados a pavimenta-
ção da subida da rua Bela Vista, localizada no Bairro
Chácara São Paulo. 

“Justifica-se plenamente a apresentação desta pro-
positura tendo em vista que somos conhecedores que
a Estrada do Caracu será pavimentada, o que facilitaria
a pavimentação também da subida da rua Ana Bela, já
que a mesma possui aproximadamente 30 metros de
extensão, atendendo assim as reivindicações dos
moradores locais”, explica o vereador.  

Entre os questionamentos feitos por Zé Carlos está a
possível data para a realização do serviço no local, caso
a solicitação seja atendida, bem como os motivos que
podem torná-la inviável.

Criação de comissão 
de urgência / Covid-19

O parlamentar Marcelo Alves da Silva, o Marcelo
Cabeleireiro (sem partido), solicita ao Prefeito Gabriel
Maranhão (Cidadania), através da Secretaria de
Governo, informações quanto à possibilidade de cria-
ção de uma comissão de urgência para que se deter-
minem as medidas tomadas com relação à pandemia
de Coronavírus na região do Grande ABC. 

“A medida se dá devido ao caos em que o mundo
vem passando com a pandemia do Coronavírus e que
seria ideal se colocadas em prática, urgentemente,
medidas que impossibilitem que o vírus acima descri-
to de se alastrar pela população do nosso município”,
pontua Marcelo. 

O vereador ainda argumenta dizendo que se não
acabasse com a transmissão do vírus cem por cento,
pelo menos, de todos os danos que o mesmo possa
causar (mortes e infecções), em número menor em
Rio Grande da Serra.

Aquisição de nova
ambulância para RGS

O vereador Benedito Araújo (PSB) solicitou, no último
dia 18, ao Deputado Estadual Caio França (PSB) informa-
ções quanto à viabilidade da apresentação de emenda
parlamentar no valor de 150 mil reais para Rio Grande da
Serra que será destinada para aquisição de uma ambulân-
cia.  

“A aquisição de mais ambulâncias seria de grande valia
para o município, pois atenderia a demanda de pacientes,
em especial  aqueles que dependem do transporte para
realizar tratamento em outras cidades e muitas vezes dei-
xam de fazer por falta de transporte”, explicou o vereador.  

Benedito questiona em documento: “Há possibilidade
adotar providências que resultem na apresentação de
emenda parlamentar visando à destinação de verba para
nossa cidade, para a aquisição de uma ambulância?”. O
parlamentar de Rio Grande da Serra ainda solicita esclare-
cimentos caso o emenda parlamentar para a compra do
veículo não seja viabilizada entre as partes.

Recursos financeiros
aplicados na saúde 

Akira Auriani (PSB), vereador de Rio Grande da Serra,
solicitou informações ao chefe do Executivo Municipal,
Gabriel Maranhão (Cidadania), sobre os recursos finan-
ceiros aplicados na Secretaria Municipal de Saúde. 

O parlamentar questiona quais foram os recursos
investidos na área da saúde durante o período de 2017,
2018 e 2019; quais foram provenientes do Governo
Federal, Estadual e Municipal; a modalidade de contrato
e valor firmado com a nova prestadora de serviços (OS)
referente à prestação médica no município, além de
outras indagações.  

“As indagações acima mencionadas se fazem necessá-
ria para estarmos devidamente informados sobre o
assunto em questão, em cumprimento ao papel de fisca-
lizadores que a nós, vereadores, é atribuído. Sendo de
suma importância para que o Poder Legislativo possa
exercer com plenitude a sua função de fiscalizar todos os
atos dos Órgãos da Administração”, concluiu o vereador.

Serviço de poda de
árvore na Vila São João

Ebio Viana de Oliveira, o vereador Bibinho (PSDB),
solicitou ao Prefeito Municipal, Gabriel Maranhão
(Cidadania), através da ENEL, empresa responsável pela
distribuição de energia elétrica, informações quanto à
viabilidade de adotar providências visando a realização
do serviço de poda de árvore na rua Bahia, na Vila São
João. 

“A presente propositura tem como objetivo propor-
cionar maior segurança aos transeuntes nos locais
onde as árvores estão próximas à fiação da rede elétri-
ca, pois, como é do conhecimento de todos, há risco de
queda de raios, o que consequentemente coloca a vida
em risco, sem contar perdas materiais com a queima de
eletrodomésticos. Razões que justificam a realização de
vistoria para averiguar os riscos oferecidos à popula-
ção, a qual amenizaria com a poda das árvores que se
encontram com os galhos entre os fios da rede elétri-
ca”, explicou o vereador.
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Antes mesmo do término do
primeiro trimestre de 2020, a Enel
- empresa responsável pela con-
cessão de energia elétrica na
Região do Grande ABC - é a segun-
da empresa com o maior número
de reclamações protocoladas no
Procon de Ribeirão Pires. A Enel
só fica atrás da Telefônica Brasil
(Vivo), empresa concessionária de
telefonia fixa, móvel, internet
banda larga e TV por assinatura,
que obtém até o momento 33

protestos. 
Segundo dados do Sindec

(Sistema Nacional de Informações
de Defesa do Consumidor), as
insatisfações registradas no ano
de 2020 já alcançaram 21,7% do
total de reclamações obtidas no
ano de 2019, totalizando até o
momento 15 objeções de mora-
dores da Estância contra a empre-
sa de energia. Cinco dessas reivin-
dicações estão ligadas a proble-
mas com o SAC (Sistema de

Atendimento ao Cliente), quatro
dizem respeito a problemas com
cobranças, mais quatro estão rela-
cionadas à problemas com contra-
to e, por fim, duas relatam vício
ou qualidade de produto ou servi-
ço. 

No último ano, a Enel teve um
total de 69 reclamações na cidade
- dez a menos que em 2018. O
campeão disparado de insatisfa-
ção por parte dos munícipes
foram os problemas relacionados
a cobranças, que chegou a marca
de 46 objeções - 36 a mais que o
segundo indicador de principais
problemas com a empresa.  

O cenário nas demais cidades
do Grande ABC também é seme-
lhante a Ribeirão Pires. Em 2019,
entre os sete municípios, Santo
André lidera o ranking como a
cidade que mais abriu reclama-
ções no Procon Municipal contra a
Enel, 552 ao todo. Em seguida
está São Bernardo do Campo
(548), Mauá (307), Diadema
(289), Ribeirão Pires (69) e São
Caetano do Sul (25). Não há dados
referentes à Rio Grande da Serra.

Enel é a segunda empresa com mais
reclamações neste ano em Ribeirão 

Posto de atendimento da Enel, antiga Eletropaulo, em Ribeirão Pires

Até o momento, Procon Municipal registra 15 reclamações contra a empresa de energia elétrica 
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A Prefeitura de Ribeirão Pires
anunciou na tarde da última terça-
feira (17) a suspensão de todos os
eventos públicos agendados no
município, como as atividades em
comemoração aos 66 anos da cida-
de. 

A medida segue o protocolo da
Organização Mundial da Saúde
(OMS) e às recomendações do
Ministério da Saúde, devido ao
cenário provocado pelo crescimen-
to no número de casos do novo

coronavírus na região. Do início do
ano até a presente data, foram
registrados 32 casos suspeitos de
coronavírus entre moradores de
Ribeirão Pires. Do total, 4 foram
descartados e 28 estão sob análise
pelo Instituto Adolfo Lutz. 

A Prefeitura de Ribeirão Pires
informou que parte dos serviços
presenciais de atendimento à
população, com exceção da Saúde
Pública e da Segurança, já foram
suspensos.

Confira as atividades
suspensas: 
- Atividades culturais e esporti-

vas promovidas pela Prefeitura.
- As aulas do ensino municipal

serão totalmente suspensas a par-
tir do dia 23.

- Atendimento presencial sus-
penso no Imprerp - Instituto
Municipal de Previdência da cida-
de, Procon de Ribeirão Pires, CIT –
Centro de Informações Turísticas,
Ouvidoria Municipal, Posto de
Atendimento ao Trabalhador –
Atendimento presencial suspenso.

Os serviços de emergência –
UPA Santa Luzia, Segurança
Pública, Defesa Civil, Trânsito, fun-
cionarão normalmente – 24h.

A Prefeitura de Rio Grande da
Serra também adotou medidas
para prevenir a população, como a
suspensão das aulas municipais,
atividades culturais, eventos públi-
cos e emitiu a orientação de fecha-
mento de eventos privados. 

Em razão da pandemia, as
Secretarias de Finanças,
Administração, Comunicação, Cras
e Conselho Tutelar estarão em sis-
tema de revezamento.

Prefeitura suspendeu todos os eventos públicos devido ao surto da doença

Atividades culturais e serviços municipais foram suspensos

Coronavírus suspende
aniversário da Estância
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“Os pontos turísticos de
Ribeirão Pires são o destaque
da região, como a Praça da
Igreja Matriz, Praça Ramos de
Azevedo, Igreja do Morro Santo
Antônio, Igreja do Pilar, e a
represa Billings.

Mas se faz necessária a recu-
peração da pavimentação de
todo município, investimento no
crescimento do Centro Alto,
segurança, educação, transpor-
te público e saúde”.

Franklin Carlos, Vila Aurora

“A cidade de Ribeirão Pires
tem um grande potencial turís-
tico, por isso todos nós precisa-
mos resgatar esse amor por ela,
a  nossa querida Pérola da
Serra. 

Mas a construção de uma
nova Ribeirão Pires vem de
encontro com cidadãos cons-
cientes. Não compactuem com
a velha política pois o que vive-
mos hoje é o reflexo dela”.

Patrick Alan Barreto Soares,
Parque Aliança

“Eu gosto das ações sociais
que a Prefeitura realiza, como
as que envolvem atividades
esportivas e de cultura. O desta-
que é a Festa do Chocolate. 

Vejo que o Centro e os pontos
turísticos precisam ser revitali-
zados. Mais incentivo para
novos projetos na área de turis-
mo (restaurantes, hotéis, par-
ques). Afinal, não somos uma
Estância Turística?”.

Daniela Noronha de Sousa,
Jardim Petrópolis

O que diz a população
sobre Ribeirão Pires
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“Eu admiro a cultura da cida-
de, que vêm sendo incentivada
por meio das obras de arte à
céu aberto, instaladas em ruas e
avenidas estratégicas da cida-
de. O que me incomoda é a falta
de manutenção das vias públi-
cas e a falta de sinalização do
trânsito, que acaba por provo-
car muito estresse devido a
falha destes setores. Além da
necessidade de diminuir a apli-
cação de multas aos morado-
res”. 

Enivaldo Cruz, Vila Aurora

“Amo minha cidade, meu
pedacinho de céu! O que mais
me cativa é o verde, que pro-
porciona ar puro, frescor e umi-
dade. A cidade é destaque pelo
baixo índice de criminalidade.

Porém, como em todo o país,
é necessário que os governantes
invistam na melhoria da saúde e
concedam mais recursos para o
setor de segurança, pois estes
profissionais trabalham sem
recursos”.

Maria Bernadete de Sá,
Jardim Verão

“Gosto demais de morar na
cidade, pois aqui temos a opor-
tunidade de caminhar e ficar
olhando a natureza e sua diver-
sidade, é maravilhoso. 

Acho necessário que a
Prefeitura invista em parcerias
culturais com o objetivo de pro-
mover mais eventos na cidade,
e estimular o esporte, como
ciclismo, caminhada, trilhas e
etc. Mais opções aos morado-
res”.

André Luiz Vieira Vivo,
Santa Luzia

Moradores falam sobre
a Estância Turística
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Desde a última terça-feira (17),
delegacias de Polícia Civil do Estado
de São Paulo adotaram a rotina
emergencial para atendimento nas
Unidades Policiais, em decorrência
da pandemia do novo coronavírus
(Covid-19). As atribuições foram
determinadas por meio da Portaria
DGP nº 16, de autoria do Delegado
Geral de Polícia, doutor Ruy Ferraz
Fontes. As medidas anunciadas
têm como objetivo manter o aten-
dimento à população de modo efe-
tivo, preservando também a saúde

de usuários e servidores das unida-
des, tomando as cautelas necessá-
rias para evitar a possível contami-
nação pelo vírus.  

De acordo com o documento, as
unidades da Polícia Civil continua-
rão prestando atendimento neces-
sário aos munícipes, cabendo ao
delegado decidir se o fato apresen-
tado poderá ou não ser posterga-
do, sem que haja eventuais prejuí-
zos à prova. Casos como morte e
desaparecimento de pessoas; vio-
lência doméstica ou praticada con-

tra crianças e adolescentes; estu-
pro, sequestro e cárcere privado;
roubo e/ou extorsão; situação de
flagrância (crime, infração de
menor potencial ofensivo e ato
infracional) serão atendidos direta-
mente. Vítimas de casos que não
configurem flagrantes ou não estão
inclusos na lista de prioridades,
deverão realizar o boletim de ocor-
rência por meio da Delegacia
Eletrônica.  

Também caberá ao Delegado
Titular de cada unidade verificar a
necessidade de implantação de sis-
temas de senhas e limitação do
ingresso de pessoas na área
comum do prédio para a realização
do atendimento.  

Para o Delegado Titular de
Ribeirão Pires, doutor Wagner
Milhardo, tais medidas são de
grande importância, uma vez que
prezam tanto pela saúde das pes-
soas que necessitam diariamente
dos serviços prestados pela Polícia
Civil, quanto pelo bem-estar do
quadro de servidores. “Com isso,
evitamos possíveis aglomerações
na recepção durante a espera para
o atendimento, evitando assim a

contaminação
pelo vírus”, afir-
ma.  

A rotina
emergenc i a l
permanecerá
enquanto durar
o período de
estado de emer-
gência em
decorrência do
coronavírus.  

Covid-19
altera 
trabalho
em Fóruns

O Conselho
Superior de
Magistratura
também estabe-

leceu o sistema especial de traba-
lho em decorrência à pandemia do
novo coronavírus nos fóruns. A
carga horária de trabalho presen-
cial de seis horas diárias será res-
peitada, a serem cumpridas das
11h às 17h durante o período de 14
dias.  

No entanto, desde a última
segunda-feira (16), estão suspen-

sos prazos processuais, atendimen-
to ao público, audiências (com
exceção as de custódia e as de
apresentação, ao juiz, de adoles-
cente em conflito com a lei apreen-
dido e representado), sessões de
julgamento de 1º e 2 º graus, ses-
sões do Tribunal do Júri e Sessões
Administrativas. A suspensão é
válida por 30 dias.

A pandemia do novo coronavírus fez com que delegacias alterassem atendimento ao público; Fórum também acionou sistema especial

Avisos estão fixados no Plantão Policial da Delegacia de Ribeirão Pires 

Foto: Folha Ribeirão Pires 

Polícia Civil adota rotina emergencial
para atendimentos em unidades policiais
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Um homem de 50 anos foi
baleado e morto após ameaçar a
integridade de guardas civis
municipais de Ribeirão Pires
durante uma abordagem poli-
cial. S.C.S. havia tentado roubar

o veículo de um motorista de
Uber no Jardim Alvorada, no iní-
cio da manhã da última quinta-
feira (19), tendo apontado um
objeto metálico semelhante a
arma de fogo contra os guardas

no momento da aproximação do
efetivo. Em decorrência da injus-
ta agressão, o homem acabou
atingido por disparos efetuados
ainda do interior da viatura.
Após o homem cair ao chão, foi
constatado que tratava-se de um
canivete em formato de arma de
fogo. 

A tentativa de roubo ao veícu-
lo ocorreu por volta das 6h20
nas imediações da rua Itália.
Segundo informações do bole-
tim de ocorrência, o assaltante
teria surgido na via apontando o
objeto e ordenando ao motoris-
ta que desembarcasse do veícu-
lo, pois “precisava fugir”. O
homem aparentava estar sob
efeito de entorpecentes. Ao
notar que S.S.C. ainda não havia
embarcado no carro, a vítima
embarcou novamente, fechou a
porta e dirigiu por alguns metros
quando se deparou com uma
viatura da GCM já nas proximi-
dades do Hospital São Lucas.  

A Guarda Civil Municipal já
havia sido notificada por outro
cidadão sobre um homem que

estava nas proximidades da ETEC
ameaçando populares, tendo
encontrado logo em seguida o
motorista de aplicativo. Em
posse das características do
autor, o efetivo se deslocou até o
local e solicitou reforço para efe-
tuar o cerco ao indivíduo.
Quando um dos guardas desem-
barcou parcialmente da viatura
para realiar o processo de abor-
dagem, o homem sacou brusca-
mente o objeto do bolso e apon-
tou diretamente na direção dos
agentes de segurança, tendo o
guarda que permanecia dentro
do carro disparado três vezes
contra o homem. Ainda foram
disparados mais dois tiros pelo
outro agente. O homem foi
socorrido com vida, mas devido
aos ferimentos morreu no
Hospital Nardini, em Mauá.  

De acordo com o boletim de
ocorrência, foi entendido que os
guardas agiram em legítima
defesa, não havendo excesso,
uma vez que S.C.S. apontou de
forma ameaçadora o objeto con-
tra os agentes. 

O assaltante teria apontado um canivete em formato de arma de fogo contra os guardas municipais

Foto: Divulgação

O criminoso chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital Nardini

Tentativa de roubo a Uber acaba
em morte no Jardim Alvorada

Civil investiga
Fake News
do Covid-19

A Polícia Civil de Ribeirão Pires
instaurou o inquérito para apurar a
autoria da divulgação da informa-
ção falsa veiculada nas redes
sociais e grupos de conversas, no
início desta semana, sobre a con-
firmação de dois casos de corona-
vírus na cidade. 

O conteúdo falso disseminado
na internet continha a foto do pro-
vável paciente, com nome comple-
to e bairro, acompanhado de um
áudio onde o autor afirmava que
havia acabado de confirmar com a
Secretaria de Saúde os primeiros
casos da doença no município e,
que dentro de algumas horas, a
Prefeitura divulgaria a nota oficial.
O autor ainda afirmou na gravação
que, em um dos casos, o paciente
estava em estado gravíssimo. 

No mesmo dia em que a infor-
mação falsa foi propagada, a víti-
ma que teve a foto divulgada
recorreu às redes sociais para des-
mentir o boato.  

Segundo o boletim de ocorrên-
cia registrado pela Prefeitura da
Estância, após as divulgações
infundadas houve um aumento na
procura por atendimento médico,
gerando uma demanda desneces-
sária na rede de saúde municipal.
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O índice de cesáreas em
Ribeirão Pires caiu de 82,07% para
53,54% em comparação entre
2016 e 2018 na Rede Municipal de
Saúde. É a segunda vez em três
anos que a cidade registra queda
significativa.  Dos 1.512 de partos
feitos na Estância em 2016, 82%
foram cesáreas. Em 2017 o volume
de partos cirúrgicos caiu para 69%
e o terceiro e último registro feito
pela Saúde, em 2018, constatou
que o percentual estabilizou em
53%, o que mostra que de 1.512
partos feitos na rede pública, 811
foram cesáreas. A principal razão
da queda no número de cesáreas
foram as medidas tomadas pelo
Ministério da Saúde para incenti-

var a realização de partos normais.
Gislene da Silva Santos, técnica

de enfermagem no Hospital e
Maternidade São Lucas explica
que atualmente a equipe médica
atua com a orientação sobre os
fatores favoráveis e fatores de ris-
cos de cada método, parto normal
e parto cirúrgico, dando a oportu-
nidade de escolha a gestante
durante o pré-natal. “Em alguns
casos, as mães comparecem ao
equipamento de Saúde com a
ideia formada sobre o método de
parto que deseja. Em todos os
casos os médicos explicam sobre
os riscos da cesárea sem indicação,
pois o parto rápido pode não ser
saudável para o bebê, então, a

mãe reflete sobre a segurança e o
bem-estar de seu filho”, disse
Gislene. 

Existem casos em que a cesárea
se torna uma necessidade: quan-
do a cabeça do bebê é maior do
que a passagem vaginal da mãe,
quando acontecem hemorragias
no final da gestação ou quando há
sofrimento fetal. Também é indi-
cada nos casos de diabetes gesta-
cional, trabalho de parto prolonga-
do e pressão alta. 

Mas há também as mães que
desconsideram o parto normal por
medo da dor ou em busca de um
processo mais rápido.  

Segundo Gislene, em situações
de parto normal, a mãe quando
vai para casa já consegue desen-
volver as tarefas do lar sem esfor-
ço. No caso de cesariana, se hou-
ver falha de medicamentos e falta
de higiene pode gerar altos riscos
de Septisemia, desencadeada por
uma inflamação que se espalha
pelo organismo diante de uma
infecção. 

A melhor forma da mãe tomar
uma decisão é se informando.

Cai número de partos
por cesariana em RP

Hospital e Maternidade São Lucas em Ribeirão Pires

Cidade registrou queda  de partos cirúrgicos, de 82% em 2016 para 53% em 2018
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A Estância Turística de Ribeirão
Pires vem ampliando a qualidade
dos espaços de lazer, esporte e
convivência para moradores desde
2017. 

De lá para cá, a Prefeitura, por
meio da Secretaria de Serviços
Urbanos, revitalizou e entregou
sete novas praças em diferentes
regiões. Duas novas áreas como
essas serão em breve entregues
pela Administração Municipal. Os

espaços estimulam prática esporti-
va ao ar livre e a integração social. 

As praças já entregues são:
“Marlene Leal de Moura” no Vila
Marquesa; “José Inocêncio
Nunes” no Parque Aliança;
“Dagnaldo Leite Silva” no Jardim
Alvorada; “Lucas Silva de Souza”
no Barro Branco; “Antônio Bento”

no Jardim Petrópolis; “Arnaldo
Romero” na Vila Belmiro; e
“Luciene Regina da Cunha” no
Jardim Ribeirão Pires.

Outras duas praças estão rece-
bendo intervenções para ampliar
as áreas verdes e de lazer nos bair-
ros. São estes os espaços do
Parque das Fontes e do Pilar

Velho. 
No Parque das Fontes, as obras

estão bem adiantadas. O local
ganhará uma pista de caminhada
com área de quase 1 quilômetro
de extensão, além de equipamen-
tos de playground, academia ao ar
livre, área de convivência, ilumina-
ção de LED e paisagismo.

Praças revitalizadas estimulam a convivência entre moradores do bairro

Ribeirão Pires terá nove praças 
revitalizadas até esse semestre
Equipados com playgrounds, quadras, iluminação, academias ao ar livre e iluminação de LED, espaços promovem convivência e lazer
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ATO DA MESA 001.03.2020

A Mesa Diretora da Câmara de Rio Grande
da Serra, Estado de São Paulo, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município e pelo Regimento
Interno da Câmara,

RESOLVE:
Artigo 1. ° - fica suspenso ao público e aos
assessores dos assessores dos Vereadores
o acesso e permanência no Plenário da
Câmara durante a realização de sessões
ordinárias e extraordinária a partir de 17 de
março até 31 de março, podendo ser prorro-
gado caso haja necessidade, visando a pre-
venir a prorpagação do novo Coronavirus
(Covid-19), bem como, reduzir a exposição
dos possíveis grupos de risco diante e uma
infecção pelo vírus. 

Artigo 2. ° - Todos os eventos agendados no
Plenário e na Sala de Reuniões, terão suas
autorizações canceladas.

Artigo 3. ° - Funcionários classificados nos
grupos de risco definidos pela Organização
Mundial de Saúde – OMS – estarão dispen-
sados do expediente, em conformidade com
o Decreto Municipal n° 2682, de 12 de março
de 2020. São considerados grupos de risco:
I – Pessoas com mais de 60 (sessenta)
anos;
II – Pessoas com quadros clínicos crônicos
tais como diabetes, hipertensão, insuficiên-
cia renal crônica ou doenças respiratórias
crônicas (por exemplo) asma ou bronquite;
III – Pessoas com sistema imunológico fraco
ou imunossuprimido, pessoas com tratamen-
to de câncer, com HIV, submetidas a trans-
plante e órgão, entre outras causas.

Câmara Municipal de Rio Grande da Serra,
17 de março de 2020 – 55° Ano de
Emancipação Político - Administrativo do
Município.

Vereador Claudio Xavier Monteiro –
Presidente

Vereador Sílvio Meneses – 
Vice-Presidente

Vereador Jonathan Rago – 
1° Secretário

Vereador João Batista Dias – 
2° Secretário

Marcelo Alves da Silva – 
3° Secretário

CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ddee
RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa  CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL 

RAQUEL SILVA CUNHA BRUNETTO                        
Faço saber que pretendem se casar  e  apresen-

taram  os  documentos exigidos pelo art. 1525 do
Código Civil Brasileiro.

DEMETRIO   CABELLO   RODRIGUEZ,  estado  civil
divorciado,  profissão empresário,  nascido  em  São
Bernardo do Campo, SP no dia dezenove de julho  de
mil novecentos e setenta e quatro (19/07/1974), resi-
dente e domiciliado  Rua  Primeiro de Junho, 340, Vila
Suíssa, Ribeirão Pires, SP,  filho  de  OSCAR  ENRIQUE
CABELLO RODRIGUEZ e de HELIANE CABELLO RODRI-
GUEZ. CAROLINE  NOGUEIRA  SOLDÁ,  estado  civil
solteira, profissão gerente comercial,  nascida  em
Santo André, SP no dia onze de setembro de mil nove-
centos  e oitenta e seis (11/09/1986), residente e
domiciliada Rua Holanda,  91, Bairro Colônia, Ribeirão
Pires, SP, filha de CELIO SOLDÁ e de VÉRA LUCIA
NOGUEIRA SOLDÁ.                                       

DIEGO   DA  SILVA  DOS  SANTOS,  estado  civil
divorciado,  profissão instalador  de  vidro,  nascido
em Ribeirão Pires, SP no dia vinte de julho  de  mil
novecentos e oitenta e cinco (20/07/1985), residente e
domiciliado  Rua  Jordão de Moraes, 246, Centro de
Ouro Fino Paulista, Ribeirão  Pires,  SP,  filho  de
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS e de CEILA REJANA DA
SILVA DOS SANTOS. NAYRA  PEREIRA  ANDRADE,  esta-
do  civil  solteira, profissão bancária, nascida em
Mauá, SP no dia vinte e dois de janeiro de mil nove-
centos e oitenta  e  cinco (22/01/1985), residente e
domiciliada Rua Rio Grande do  Sul,  76,  Aliança,
Ribeirão  Pires, SP, filha de ADEMIR FERREIRA ANDRA-
DE e de CLARICE VICENTE PEREIRA ANDRADE.                         

ADRIANO LINS DE CARVALHO, estado civil soltei-
ro, profissão operador de máquina de injeção, nasci-
do em Ribeirão Pires, SP no dia vinte e um de outubro
de  mil novecentos e oitenta e dois (21/10/1982), resi-
dente e domiciliado Rua Jacarandá, 08, Barro Branco,
Ribeirão Pires, SP, filho de ARQUIDÔNIO AFONSO DE
CARVALHO e de NAZINHA LINS DE CARVALHO. MAYRA
TAYANE  DE  ALMEIDA,  estado civil solteira, profissão
analista fiscal  junior, nascida em Ribeirão Pires, SP no
dia dezesseis de maio de  mil  novecentos  e  noventa
e  cinco  (16/05/1995),  residente  e domiciliada Rua
Jacarandá, 08, Barro Branco, Ribeirão Pires, SP, filha
de EDSON DONIZETE DE ALMEIDA e de SONIA RAMI-
RA ROCCA DE ALMEIDA.     

ALESSANDRO   DA   SILVA  MODESTO,  estado  civil
solteiro,  profissão ajudante,  nascido  em  Mauá,  SP
no  dia  quatro  de setembro de mil novecentos  e
setenta e seis (04/09/1976), residente e domiciliado
rua Poá,  08,  São  Caetaninho,  Ribeirão  Pires,  SP,
filho de JOSÉ PAULO MODESTO e de MARIA DA SILVA
MODESTO. MARIA  APARECIDA  DA  SILVA  SANTOS,
estado civil solteira, profissão assistente  administrati-
vo,  nascida em Mauá, SP no dia trinta e um de janei-
ro  de  mil novecentos e setenta e nove (31/01/1979),
residente e domiciliada  rua Poá, 08, São Caetaninho,
Ribeirão Pires, SP, filha de EDGAR DAMIÃO DA SILVA e
de MARIDETE SILVA DOS SANTOS.                 

LUÍS  PHELIPE  BERTOCHI  RIBEIRO,  estado  civil
solteiro,  profissão ajudante,  nascido  em  Mauá,  SP
no dia dezessete de setembro de mil novecentos  e

noventa e oito (17/09/1998), residente e domiciliado
Rua Delmiro  Perdiz,  95,  Parque  Aliança,  Ribeirão
Pires, SP, filho de ROBERTO RIBEIRO FILHO e de
DANIELA APARECIDA BERTOCHI. IARA  FERREIRA
MARQUES,  estado  civil  solteira,  profissão  do lar,
nascida  em  São  Paulo,  SP  no  dia  vinte  de  setem-
bro de dois mil (20/09/2000),  residente  e domiciliada
Rua Delmiro Perdiz, 95, Parque Aliança,  Ribeirão
Pires,  SP,  filha  de  IGOR MARQUES GREGORIO e de
JANAILMA FERREIRA DA SILVA.                                           

JOSE  WELLINGTON  RODRIGUES, estado civil sol-
teiro, profissão auxiliar de  fábrica,  nascido  em
Mauá, SP no dia vinte e sete de fevereiro de mil  nove-
centos e noventa e seis (27/02/1996), residente e
domiciliado Rua  Juvaneide  Rodrigues,  13,  Aliança,
Ribeirão Pires, SP, filho de JOSE RODRIGUES NETO e
de OTACILIA EVA RODRIGUES. GABRIELA SILVA DO
NASCIMENTO PEREIRA, estado civil solteira, profissão
do  lar,  nascida  em  Mauá, SP no dia vinte e três de
dezembro de mil novecentos  e noventa e seis
(23/12/1996), residente e domiciliada Rua Juvaneide
Rodrigues,  13,  Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de
JOSÉ ARNALDO DO NASCIMENTO PEREIRA e de JOSIA-
NE CLAUDINA DA SILVA PEREIRA. 

JEFFERSON  DOS  SANTOS,  estado  civil  solteiro,
profissão motorista, nascido  em  São  Paulo,  SP  no
dia vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e
setenta e cinco (24/01/1975), residente e domiciliado
Rua Luiz Bottacin, 146, Aliança, Ribeirão Pires, SP,
filho de OSMARIO JOSÉ DOS SANTOS e de VILMA DA
SILVA SANTOS. LÍDIA MELO FERNANDES, estado civil
solteira, profissão do lar, nascida em  Ribeirão  Pires,
SP  no dia dezenove de abril de mil novecentos e
oitenta   e  oito  (19/04/1988),  residente  e  domicilia-
da  Rua  Luiz Bottacin,  146,  Aliança,  Ribeirão Pires,
SP, filha de JOSE DE MORAES FERNANDES e de SILVIA
DE FATIMA MELO.                                 

FRANCELINO  COELHO JUNIOR, estado civil soltei-
ro, profissão construtor de pneus, nascido em Mauá,
SP no dia seis de julho de mil novecentos e setenta  e
nove  (06/07/1979),  residente e domiciliado Rua
Anchieta, 380,  Colônia,  Ribeirão  Pires,  SP,  filho de
FRANCELINO COELHO e de MARIA APARECIDA ROMEI-
RO COELHO. ELIANE   JACINTO   DOS   SANTOS,   esta-
do  civil  solteira,  profissão aposentada,  nascida em
Ribeirão Pires, SP no dia oito de julho de mil nove-
centos e setenta e cinco (08/07/1975), residente e
domiciliada Rua Anchieta,  380, Colônia, Ribeirão
Pires, SP, filha de JOÃO JACINTO DOS SANTOS e de
ANA NASCIMENTO DOS SANTOS. 

EDITAL DO MUNICÍPIO DE 
RIO GRANDE DA SERRA-SP

ROBSON FERREIRA DOS SANTOS, estado civil sol-
teiro, profissão balconista de               medicamento,
natural de São Paulo-SP, nascido aos 05/05/1973, resi-
dente e domiciliado na Rua Maria Cecília, nº 660,
Sooma, em Ribeirão Pires-SP, filha de JOSUÉ FERREIRA
DOS SANTOS e de MRIA ALVES DOS SANTOS e FER-
NANDA D’ARC DOMINGOS, estado civil solteira, pro-
fissão operadora de cobrança, nascida em São
Bernardo do Campo-SP, aos 07/05/1993, residente e
domiciliada na Avenida São Paulo, nº 725, Santa
Tereza, em Rio Grande da Serra-SP, filha de ENOK
PEREIRA DOMINGOS e de SINIRA APARECIDA DOMIN-
GOS. 

EEddiittaaiiss  ddee  PPrrooccllaammaass  
RESUMO:
PROCESSO 30/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº
04/2020 - OBJETO: Registro de preços para eventual
aquisição de Kits de alimentação para atender a
demanda do CRAS, como benefício eventual, em aten-
dimento a famílias em situação de vulnerabilidade
social, para atender a Secretaria de Cidadania e
Inclusão Social.
DESPACHO DO PREFEITO: HOMOLOGO o objeto da
licitação em epígrafe, com amparo no art. 4º, XXII, da
Lei Federal 10.520/02 c/c Decreto Municipal 1662/2006,
de acordo com o Despacho da Pregoeira:
DESPACHO DA PREGOEIRA: ADJUDICO o objeto da
licitação em epígrafe, conforme segue: 
Empresa: Angelus Comercial e Consultoria em
Tecnologia Eireli
Lote 01, Qtd. 600 unid., Valor Unitário R$ 241,00. Valor
Total R$ 144.600,00.
Valor Total da Empresa: R$ 144.600,00. 
Prefeito: Luis Gabriel Fernandes da Silveira –
16/03/2020”
EXTRATO DE ADITAMENTO TERMO DE
COLABORAÇÃO
Processo nº 463/2020. Termo de Colaboração nº
001/2020. Partes: Município de Rio Grande da Serra,
neste ato representado pelo Sr. Secretário de Cidadania
e Inclusão Social e Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Rio Grande da Serra. Objeto:
Manutenção e funcionamento, pela Entidade, de exe-
cução de programas, projetos e serviços assistenciais,
vocacionado ao atendimento da população local, no

segmento PDC (Pessoa com Deficiência), na faixa de 0-
6, 6-15 ,15-17 e 18-29 anos de idade. Recurso Federal
e Estadual. Vigência: 06/03/2020 a 31/12/2020.
Fundamento: Lei 13.019, de 31.07.14. Valor: R$
138.070,00 (cento e trinta e oito mil e setenta reais). Rio
Grande da Serra, 06 de março de 2020. 
Processo nº 464/2020. Termo Colaboração nº
002/2020. Partes: Município de Rio Grande da Serra,
neste ato representado pelo Sr. Secretário de Cidadania
e Inclusão Social e Ação Social Cristo Rei. Objeto:
Manutenção e funcionamento, pela Entidade, de exe-
cução de programas, projetos e serviços assistenciais,
vocacionado ao atendimento da população local, na
faixa de 6-15 anos de idade. Recurso Estadual.
Vigência: 06/03/2020 a 31/12/2020. Fundamento: Lei
13.019, de 31.07.14. Valor: R$ 22.992,00 (vinte e dois mil
novecentos e noventa e dois reais). Rio Grande da
Serra, 06 de março de 2020.  
Processo nº 466/2020. Termo nº 003/2020. Partes:
Município de Rio Grande da Serra, neste ato represen-
tado pelo Sr. Secretário de Cidadania e Inclusão Social
e Associação Promoção a Favor da Vida - PROFAVI.
Objeto: Manutenção e funcionamento, pela Entidade,
de execução de programas, projetos e serviços assis-
tenciais, vocacionado ao atendimento da população
local, na faixa de 0-6, 6-15, 15-17, 18-29, 29-59 e acima
de 60 anos de idade. Recurso Estadual e Municipal.
Vigência: 06/03/2020 a 31/12/2020. Fundamento: Lei
13.019, de 31.07.14. Valor: R$  241.408,00 (duzentos e
quarenta e um mil quatrocentos e oito reais). Rio Grande
da Serra, 06 de março de 2020. 
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DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.682, DE 16 DE MARÇO
DE 2.020
“Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados
para a prevenção do Coronavírus no Município de Rio
Grande da Serra.”
LUIZ GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA, Prefeito
Municipal de Rio Grande da Serra, usando das atri-
buições que lhe são conferidas por Lei
DECRETA
Art. 1º. - A Prefeitura Municipal de Rio Grande da
Serra, atendendo as necessidades de promover o
enfrentamento ao novo Coronavírus, comunica aos
seus cidadãos bem como ao público em geral a toma-
da das seguintes decisões:
I - Cancelamento de todos atos e solenidade públicas,
atividades culturais e eventos esportivos, por prazo
indeterminado;
II -   Entre os dias 17 e 20 de março haverá a suspen-
são progressiva das aulas da rede pública municipal,
pais e responsáveis serão recebidos nas unidades
escolares para orientações e esclarecimentos (haverá
período de adaptação às famílias dos alunos), sendo
que a partir do dia 23 de março as aulas serão sus-
pensas por prazo indeterminado;
III - Afastamento imediato de todas as gestantes e dos
servidores com mais de 60 anos de idade. (Nessas
duas situações as Secretarias deverão encaminhar
listagem de servidores ao RH garantindo o abono
desses dias);
IV - Em relação aos portadores de doenças crônicas,
ao afastamento só se dará nas seguintes situações:
a) serão dispensados, mediante apresentação de
relatório médico, os portadores de doenças crônicas
que comprovadamente puderem comprometer o esta-
do imunológico do servidor. Doenças crônicas medi-
cadas e compensadas que não acarretem risco de
deficiência imunológica não serão dispensadas.
b) o relatório médico deve ser atual e nele deverá
constar obrigatoriamente: Patologia, o tipo de trata-
mento a qual vem sendo submetido, além de reco-
mendação expressa do médico assistente para afas-
tamento do trabalho. Além disso e obrigatório que a
todo relatório seja anexado: nome completo e legível
do servidor, sua função e local de trabalho e seus tele-
fones de contato.
c) O relatório deverá ser entregue ao seu superior hie-
rárquico para encaminhamento a Secretaria da Saúde
para análise, e lá serão validados com deferimento ou
não do afastamento. Poderá ser requerida a presença

do servidor para avaliação médica.
d) A Secretaria de Saúde encaminhará relatórios com
os atestados deferidos e indeferidos ao RH, constan-
do a data de aviso ao funcionário.
e) os casos indeferidos e deferidos serão comunica-
dos através de contato da Secretaria de Saúde direta-
mente ao servidor.
f) os dias transcorridos entre a entrega do relatório e
o deferimento ou não do afastamento serão abona-
dos.
g) servidores que já se encontrem em férias ou licen-
ça prêmio não terão sua situação revertida a fim de
que sejam enquadrados nessa categoria de afasta-
mento.
h) o afastamento tratado acontecerá até o dia 31/03,
podendo ser cancelado ou prorrogado conforme
novas orientações.
Art. 2º. - Não haverá férias para os profissionais da
saúde da rede municipal;
Art. 3º. - Ficam também suspensos os atendimentos
ao público em geral, exceto os casos de manifesta
urgência.
Art. 4º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 16 de
março de 2.020, 55°. Ano de Emancipação Político-
Administrativa do Município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira  
Prefeito Municipal
Publicado no quadro de editais na mesma data e pela
imprensa na forma da lei.
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA
OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE
INFORMAÇÕES TURÍSTICAS – CIT - 001/2019
A Prefeitura de Rio Grande da Serra pela Secretaria
de Desenvolvimento Econômico e Turístico com  base
na Política Nacional de Turismo - lei federal
11.771/2008 – Art. 9 § II - Estimular a integração dos
diversos segmentos do setor, atuando em regime de
cooperação com os órgãos públicos, entidades de
classe e associações representativas voltadas à ativi-
dade turística e  Política  Municipal de turismo lei muni-
cipal n° 2208/2017 – Art.5 § III -
Ampliar os fluxos turísticos, a permanência e o gasto
médio dos turistas no Município, mediante a promo-
ção e o apoio ao desenvolvimento do produto turístico
do Município, Abre chamamento público para opera-
cionalização e  promoção   do Centro de Informações
turísticas – CIT – que será inaugurado à rua

Guilherme Pinto Monteiro s/n em frente à estação fer-
roviária de Rio Grande da Serra.
O presente chamamento é direcionado para agências
de turismo do município, guias turísticos, empresas de
transportes da região do abc paulista, que possuam
veículo de 3 ou mais eixos, popularmente denomina-
do “trenzinho turístico”  empresas de internet, restau-
rantes, bares, cafeterias, padarias e mercados, hos-
pedagens e  comércios com interesse turístico em
geral 
As empresas contempladas serão responsáveis pelo
funcionamento do equipamento, com objetivo de infor-
mação e venda ao turista dos produtos e serviços em
geral oferecidos pelo município
Divulgação e promoção das agências participantes,
opções de alimentação local (restaurantes, bares,
cafeterias, padarias e mercados) serviços de saúde,
guiamento de atividades, e  produtos e serviços em
geral 
O modelo de vendas e distribuição financeira das ope-
rações do CIT , taxas, regimento interno e sua escala
de horários de funcionamento serão de responsabili-
dade e deliberação dos membros do Conselho
Municipal de Turismo – COMTUR.
As empresas contempladas deverão comercializar os
pacotes turísticos dentro dos parâmetros da legislação
municipal lei n° 2208/2017, já indicados no presente
chamamento, zelar pela manutenção do equipamento
e ser responsáveis pela folheteria promocional dos
atrativos, produtos e serviços, oferecer produtos e ser-
viços com segurança e  transparência .
O chamamento é livre e serão selecionadas empre-
sas que obtiverem os seguintes pré-requisitos: possuir
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ e pos-
suir ou estar em processo de registro junto ao
Cadastro  dos Prestadores de Serviços turísticos -
CADASTUR  
As empresas devem se apresentar com cópia dos
documentos solicitados de segunda à sexta feira das
08h às 17h na Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Turístico – Rua do progresso, 700 para
triagem em 30 dias corridos a partir da data de publi-
cação deste chamamento público.
Devem ainda, se identificar em pelo menos um dos
segmentos turísticos priorizados pelo Ministério do
Turismo. De acordo com o Art.
31, Parágrafo único - I, da Portaria MTur nº 112, de 24
de maio de 2013, os segmentos de oferta priorizados
pelo MTur são: 

a) Turismo Cultural; 
b) Ecoturismo; 
c) Turismo de Aventura;  
d) Turismo Rural; 
e) Turismo de Esporte; e 
f) Turismo Social; 
g)Turismo gastronômico 
Criar campanhas de incentivo de atendimento  de
acordo com o Art. 31, Parágrafo único - II, da Portaria
MTur nº 112, de 24 de maio de 2013, para os seg-
mentos especiais de demanda turística : 
a) Idosos;
b) Jovens; 
c) Pessoas com deficiência ou mobilidades reduzida; 
d) LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e transexuais).
OBJETIVOS . 
1Objetivo Geral 
Atender com qualidade a demanda turística existente
de acordo com o Estudo Preliminar de
Desenvolvimento Turístico de Rio Grande da Serra
2018
Instituir o exercício do  turismo no município de Rio
Grande da Serra como atividade econômica geradora
de empregos, ampliar a promoção dos serviços
comerciais do município, fortalecer as agências de
turismo locais,  instituir produtos turísticos bem defini-
dos,  e  e fortalecer o turismo na região do ABC  por
meio de visitas guiadas aos atrativos turístios,  gastro-
nomia e suas manifestações culturais; Contribuir para
o desenvolvimento do turismo e cultural no município
de Rio Grande da Serra ; Dinamizar a produção asso-
ciada ao turismo do município por meio da realização
do CIT.
Aumentar o fluxo de turistas e seu gasto médio,
Divulgar os atrativos turísticos do município de Rio
Grande da Serra; Consolidar o Turismo como ativida-
de econômica, geradora de renda. 
Aumentar o tempo de permanecia do turista na região;
Gerar renda para os empreendedores do turismo e
aumentar a receita do comércio local.
Transformar a pedreira em um parque municipal para
prática do ecoturismo 
Incentivar a busca de recursos para infraestrutura para
criação de mais pontos turísticos no município, Ex:
Represa Billings
Desenvolver programas de capacitação e sensibiliza-
ção da população objetivando o pleito de Estância
Turística. 
2.3RESULTADOS ESPERADOS: manter os turistas

na cidade por mais tempo, aquecimento da economia
local, aumento do fluxo de turistas, expansão dos ser-
viços, geração de empregos diretos e indiretos através
do turismo.
2.4DESPESAS  e TAXAS -  custos envolvidos para
implantação e funcionamento do CIT são de respon-
sabilidade das parcerias  A dotação orçamentária para
manutenção, assim como subitens de operação deve-
rão ser captados pelos parcerias das empresas que
atenderem o presente chamamento público.
Pode-se instituir taxas para o FUMTUR- fundo munici-
pal de turismo e taxa de manutenção do equipamen-
to público Centro de Informações turísticas desde que
deliberadas e votadas pelo Conselho Municipal de
Turismo em consonância com a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Turístico; 
RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO DO TERMO DE
COOPERAÇÃO nº 01/2018 - Proc. nº 133/2018 –
ENTIDADE: Organização Social da Sociedade  Civil
Associação de Pais de Amigos dos Excepcionais de
Rio Grande da Serra– CNPJ: 50.169.515.0001-98 -
Objeto: SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIE-
DADE CIVIL PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIA
ATRAVÉS DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
E FINANCEIRA PARA O FORNECIMENTO DE
VAGAS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL
MUNICIPAL. – Prorrogação: 12 (doze) meses; Valor
Total do Aditivo: R$ 92.600,00. Data Assinatura:
20/03/2020. Luis Gabriel Fernandes da Silveira –
Prefeito, 20/03/2020.
DESPACHO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2020
PROCESSO Nº 1864/2019
OBJETO: Registro de preços para fornecimento de
material hospitalar: materiais de coleta, equipos, son-
das, kits de gravidez, bota de unna, bolsa de colosto-
mia e avental descartável, destinados a Secretaria
Municipal de Saúde.
Acolho o despacho da Pregoeira concedendo provi-
mento ao recurso interposto pela empresa COMER-
CIAL 3 ALBE LTDA e negando provimento a empresa
MEDICAL CHIZZOLINI LTDA, VITAL HOSPITALAR
COMERCIAL LTDA E PONTUAL COMERCIAL EIRE-
LI ficando assim desclassificadas. 
Diante disso fica convocada a empresa COMERCIAL
3 ALBE LTDA para negociação dos valores referente
ao Lote 01, no dia 23 de Março de 2020 às 15 horas. 
Rio Grande da Serra, 16 de março de 2020
Luis Gabriel Fernandes da Silveira - Prefeito
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LEI MUNICIPAL Nº. 2.352, DE 19 DE MARÇO DE 2.020
“Dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais Especiais no Orçamento 2020.”
Luis Gabriel Fernandes da Silveira, 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 o seguinte
LEI
Art. 1º. – Fica criado no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial na Secretaria de
Educação e Cultura, no valor de R$ 280.494,46 (duzentos e oitenta mil, quatrocentos e noven-
ta e quatro reais e quarenta e seis centavos), observando as classificações Institucional,
Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 2º. - O crédito adicional especial de que trata o artigo anterior será coberto com recursos
de superávit financeiro, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º., inciso I, da Lei Federal nº.
4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º. – Fica criado no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial na Secretaria de
Educação e Cultura, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), observando as classificações
Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 4º. - O crédito adicional especial de que trata o artigo anterior será coberto com recursos
de excesso de arrecadação, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º., inciso II, da Lei Federal
nº. 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 5º. – Fica criado no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial na Secretaria de Obras
e Planejamento, no valor de R$ 890,92 (oitocentos e noventa reais e noventa e dois centa-
vos), observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, con-
forme segue:

Art. 6º. - O crédito adicional especial de que trata o artigo anterior será coberto com recursos
de excesso de arrecadação, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º., inciso II, da Lei Federal
nº. 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 7º. - Ficam alterados, em igual valor os Anexos 2 e 3 da Lei Municipal nº. 2.230 de 05 de
dezembro de 2.017 – Plano Plurianual e da Lei Municipal nº. 2.315, de 15 de julho de 2.019 –
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Municipal nº. 2.341, de 05 de dezembro de
2.019 – Lei do Orçamento Anual (LOA).
Art. 8º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário. 
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 19 de março de 2.020 – 55º. Ano de
Emancipação Político-Administrativa do Município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
PjLei 007/2.020 = PM
Autografo 008.03.2020 = CM
LEI MUNICIPAL Nº. 2.353, DE 19 DE MARÇO DE 2.020
“Dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais Especiais no Orçamento 2020.”
Luis Gabriel Fernandes da Silveira, 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 o seguinte
LEI
Art. 1º. - Fica criado no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial na Secretaria de
Educação e Cultura, no valor de R$ 19.038,21 (dezenove mil, trinta e oito reais e vinte e um
centavos), referente à parcela diferida do FUNDEB 2019, observando as classificações
Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 2º. - O crédito adicional especial de que trata o artigo anterior será coberto com recurso
de superávit financeiro, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º., inciso I da Lei Federal nº 4.320,
de 17 de março de 1964.
Art. 3º. - Ficam alterados, em igual valor os Anexos 2 e 3 da Lei Municipal nº. 2.230 de 05 de
dezembro de 2.017 – Plano Plurianual e da Lei Municipal nº. 2.315, de 15 de julho de 2.019 –
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Municipal nº. 2.341, de 05 de dezembro de
2019 – Lei do Orçamento Anual (LOA).
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.  
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 19 de março de 2.020 – 55º. Ano de
Emancipação político-administrativa do Município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
PjLei 008/2.020 = PM
Autografo 009.03.2020 = CM
DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.684, DE 18 DE MARÇO DE 2020.
“Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para a prevenção do Coronavírus no
Município de Rio Grande da Serra.”
LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA, Prefeito Municipal de Rio Grande da Serra,
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei
DECRETA

Estado de Emergência, pelo prazo máximo de até 180 dias, e adota as medidas iniciais para
o fim de conter o avanço da pandemia de COVID-19 no âmbito da Administração Municipal
e no Município de Rio Grande da Serra e dá outras providências. Considerando a obrigação
do Serviço Público cumprir a Constituição Federal, buscando tornar eficaz e concreta a pre-
venção e guarda da vida da saúde das pessoas; Considerando a pandemia decorrente do
Coronavírus (CONVID 19) e suas possíveis mutações; Considerando que no Brasil já há o
reconhecimento técnico de transmissão comunitária; Considerando os esforços que a
Sociedade Civil, União, Estados e Municípios no sentido de minimizar os impactos previstos
diante da pandemia; Considerando a necessidade de adoção de medidas administrativas,
nas mais variadas atividades da cidade, que contribuirão para o melhor atendimento dos efei-
tos da pandemia e para que os serviços públicos de saúde suportem as imprevisíveis deman-
das decorrentes da contaminação pelo vírus; Considerando a necessidade de organizar
demandas e minimizar a exposição de pessoas ao contágio do vírus, diante de sua rápida
transmissão; Considerando os equipamentos de saúde disponíveis e sua organização, além
das recomendações técnicas da Secretaria de Saúde; Considerando as deliberações do
Grupo Intersecretarial constituído para planejar as ações preventivas voltadas ao atendimen-
to da pandemia; E, considerando as ações já iniciadas, estabelecidas de forma a ampliar as
condutas emergenciais que devem doravante ser adotadas para auxiliar o atendimento da
população, frente aos casos suspeitos e consequente aumento de pessoas dirigindo-se à
rede de saúde para atendimento
Art. 1º - As Secretarias do Município de Rio Grande da Serra, e demais órgãos vinculados,
adotarão todas as medidas restritivas necessárias, dentro de suas competências legais e
constitucionais, com a finalidade de conter o avanço da pandemia de coronavírus (COVID-
19) e minimizar seus riscos e impactos no seu território.
Parágrafo único. As medidas serão adotadas de forma gradual ou imediata, em sintonia com
as demais ações dos entes federativos, no combate ao avanço da pandemia, devendo per-
manecer em vigor até que a Vigilância Sanitária do Município, com bases em elementos cien-
tíficos e estatísticos, formalize ato específico tomando como cessados os riscos à população
e serviços, até o limite de 180 dias.
Art. 2º O Município, por meio das Secretarias, e demais órgãos vinculados, adotará as seguin-
tes medidas exemplificativas, sem prejuízo de outras, expressamente justificadas, para fins de
contenção do avanço da pandemia, na forma de Resolução: 
I – No âmbito da Secretaria de Saúde: 
a) Suspensão de licenças e férias dos servidores da saúde, se necessário;
b) Autorização para que a Vigilância Sanitária do Município convoque força policial e de pes-
soas para o atendimento de suas demandas;
c) Autorização de contratação direta de insumos e serviços em casos emergenciais; 
d) Autorização para convocação e outras providências junto às faculdades de medicina e
enfermagem e demais instituições correlatas, quando assim se justificar; 
e) Mobilização de todos agentes de saúde para atendimento dos possíveis casos de COVID-
19; 
f) Implantação de postos móveis de orientação para a sociedade, desde que se faça justifi-
cado; 
h) Unificação das ações, anexando dengue e outras vacinações e programas em curso, con-
juntamente às de combate ao COVID-19;
i) Promover pedido de requisição à Administração para serviços ou produtos de farmácias,
unidades de saúde e profissionais da rede privada da cidade, inclusive para a divulgação e
implementação das ações de saúde, voltadas ao combate da pandemia;
j) Adequar horário de funcionamento da rede pública de saúde, inclusive com a eventual sus-
pensão de consultas médicas pré-agendadas, com destinação dos profissionais para atendi-
mento das demandas para contenção da pandemia;
k) Promover a reserva de salas específicas na UBS Central, na UPA e nas UBSs  da cidade,
destinadas ao atendimento da suspeita ou mesmo de casos confirmados de corona vírus,
minimamente com a oferta de EPIs voltados à proteção da coletividade em atendimento.

l) Fornecer medicamentos de uso contínuo, se possível, para atendimento em prazo maior,
ampliando-se os volumes para o uso da medicação.
m) A Vigilância Sanitária expedirá, para todas as situações, comunicado de recomendação
para o fechamento, adequação ou limitação das atividades comercias, as quais estejam
impondo risco à saúde pública ou mesmo executando atividades contrárias às práticas pre-
ventivas voltadas ao combate da pandemia.
II – No âmbito da Secretaria de Educação e Cultura:
a) Suspender as aulas na rede de ensino municipal, enquanto perdurar o risco da pandemia,
a partir de 20 de março de 2020; 
b) Permitir, desde que justificado, que os prédios escolares prestem apoio para a Secretaria
da Saúde, quando necessário;
c) Suspender o transporte escolar, com eventual destinação dos veículos para auxilio da
secretaria saúde, quando justificado e legalmente possível;
d) Adotar serviço à distância (home office) e regime de plantão para os seus servidores, com-
pulsoriamente o home office para servidores com mais de sessenta anos ou com comorbi-
dades, ou mesmo adotar regime específico de compensação, nos casos de reposição de
aulas;
e) Adotar as normas expedidas pelo Conselho Estadual de Educação;
f) Suspender todas as atividades culturais, em recintos abertos ou fechados, até que o risco
da pandemia seja mitigado, bem como adotar as providências que visem adequar locais dos
serviços prestados pela pasta, voltados à população, para o combate à pandemia.
III – No âmbito da Secretaria de Administração:
a Prever a realização de rodízio de servidores nas unidades, com jornada de trabalho redu-
zida e home office, ouvidas as respectivas Pastas; 
b) Priorizar os recursos e pessoal da área de tecnologia da informação para atendimento das
demandas voltadas à contenção da pandemia de COVID-19;

c) Adotar as medidas que facilitem as licenças para tratamento de saúde ou exames funcio-
nais, com atendimentos presenciais para os casos imprescindíveis;
d) Afastar, compulsoriamente, por quatorze dias, sem prejuízo da sua remuneração, os ser-
vidores que estejam retornando de viagem realizada para o exterior, que realizarão suas ati-
vidades em regime de home office.
e) Adequar o funcionamento de velórios e cemitérios, notadamente com vistas a evitar ou
reduzir a aglomeração de pessoas; 
IV – No âmbito da Secretaria de Esporte e Lazer: 
a) Suspender todas as atividades esportivas ou recreativas, em recintos abertos ou fechados,
até que o risco da pandemia seja mitigado, sem prejuízo das recomendações e demais medi-
das da vigilância sanitária;
VI - No âmbito da Secretaria de Segurança Urbana, Transportes e Defesa Civil: 
a) Suspender as férias e licenças dos Guarda Civis Municipais, ou mesmo a sua concessão; 
b) Disponibilizar o efetivo para ações de apoio à Vigilância Epidemiológica e de fiscalização
do Município, e demais requisições que se fizerem necessárias para o combate da pande-
mia;
c) Divulgar, nos veículos destinados ao transporte coletivo, publicidade  voltada às ações edu-
cativas e protetivas contra o avanço da pandemia; 
d) Higienizar sistematicamente a frota de veículos nos respectivos pontos finais e inicias;
Ampliar a frota de veículos nos horários de pico;
VI – No âmbito das Secretaria de Obras e Planejamento e Secretaria de Desenvolvimento
Econômico:
a) Mapear os estabelecimentos comerciais e industriais que possam promover aglomera-
ções, auxiliando a vigilância sanitária em suas ações; 
b) Suspender por 45 (quarenta e cinco) dias a concessão de alvarás para novos bares, casas
de shows, buffets, salões de festas, eventos e atividades afins que promovam ou permitam a
reunião de pessoas, deixando disponibilizada a fiscalização para eventual apoio à vigilância
sanitária;
c) Apoiar eventuais restrições ao horário e funcionamento de bares, lanchonetes, restauran-
tes, centros comerciais, academias, clubes e atividades congêneres;
VII – No âmbito da Secretaria de Serviços Urbanos:
a) Disponibilizar máquinas, veículos e equipamentos para atendimento das medidas para
contenção do avanço da pandemia;
b) Adequar contratos de prestação de serviços que se valham, principalmente, de mão de
obra, salvo os serviços essenciais de coleta de lixo e limpeza urbana; 
c) Adequar o horário ou suspender o funcionamento dos parques e praças-parques; 
VIII – No âmbito da Secretaria de Cidadania e Assistência Social: 
a) Ampliar, quando possível, o programa de distribuição de auxílios e de acolhimento, como
forma de evitar a propagação da COVID-19 junto à população com vulnerabilidade social; 
b) Determinar o esquema de funcionamento especial do CRAS, do CREAS e do Conselho
Tutela e Casa Abrigo, mediante Resolução.
IX – No âmbito da Secretaria de Assuntos Jurídicos, Comunicação, Verde e Meio Ambiente,
Finanças, Gabinete e Governo:
a) Suspender o atendimento presencial, implantando atendimento remoto, atra-
vés de email, telefone ou qualquer outro meio de contato, disponibilizado à população em
geral.
X – No âmbito do FUNPREV: 
a) Suspender a prova de vida dos servidores aposentados e pensionistas; 
b) Suspender as perícias agendadas, sem prejuízo no percebimento dos benefícios que
dependam dela pra ser concedidos ou suspensos, exceto para fins de isenção tributária fede-
ral; 
c) Receber pedidos de pensão por morte por email, se dentro dos prazos legais, devendo o
requerente enviar a documentação necessária para análise pelo correio, no prazo de 5 (cinco)
dias, cabendo ao FUNPREV convocar pessoalmente os requerentes, caso necessário,
somente após o fim dos riscos da pandemia.
d) Receber os requerimentos de aposentadoria por email, com a possibilidade de envio da
anuência com o ato de aposentação, devidamente assinado pelo requerente, por correios ou
por meio de assinatura com certificado digital, reconhecido pela ICP-Brasil; 
e) Realizar atendimento presencial somente nos casos de emergência ou imprescindíveis,
ocasião em que deverá haver prévio agendamento na unidade; 
f) Autorizar adoção de medidas que mitiguem o fluxo de servidores junto ao órgão, nos mes-
mos moldes do adotado pela Administração Direta; 
§ 1º - : Caberá ao “Comitê de Permanente de Combate ao COVID-19” realizar reuniões perió-
dicas para o fim de avaliação das medidas tomadas, cabendo a ele indicar ao Prefeito
Municipal a edição ou alteração dos decretos, com vistas a ampliação ou redução das medi-
das de contenção previstas no regulamento. 
§ 2º - Com exceção dos servidores das Secretarias de Saúde e de Segurança, Transito e
Defesa Civil, estarão dispensados do serviço os servidores com idade acima de 60 (sessen-
ta) anos ou portadores de doenças crônicas respiratórias, gestantes, cardíacos, com indica-
ção médica e demais comorbidades.
§ 3º - Estabelecer, para o funcionalismo, regime de trabalho residencial (home office), ou em
sistema de rodizio e/ou plantão, com exceção dos servidores das Secretarias de Saúde e de
Segurança, Transito e Defesa Civil.
Art. 4º -  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, e poderão ser editadas as
resoluções das Secretarias e do FUNPREV para seu integral cumprimento.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 18 de março de 2020, 55°. Ano de Emancipação
Político-Administrativa do Município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
Publicado no quadro de editais na mesma data e pela imprensa na forma da lei.
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