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A população de Ribeirão
Pires poderá sofrer com a qua-
lidade do serviço prestado na
Saúde por alguns meses. Cerca
de 70 funcionários da OSS
Irmandade Santa Casa de
Birigui, que prestam serviço na
UPA Santa Luzia, começaram a
receber nesta semana o aviso
prévio da entidade.
O corte do efetivo é preocu-

pante, pois o atendimento à
população deve ser prejudica-
do, por que o serviço ocorrerá
com equipes reduzidas. Isso
gera problemas graves: a
superlotação dos setores de
emergência, longas horas de
espera e, por vezes e que é
mais grave, o comprometimen-
to no atendimento apropriado
aos casos graves. Página 06
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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.

ANDRÉ  GOMES  DE  LIMA,  estado civil solteiro,
profissão ferroviário, nascido em Ribeirão Pires, SP
no dia dois de março de mil novecentos e oitenta  e
sete  (02/03/1987),  residente  e domiciliado Rua
Virgílio Roncon,  541,  casa  02,  Santana,  Ribeirão
Pires, SP, filho de ABIAS GOMES DE LIMA e de ANGE-
LA MARIA DA CONCEIÇÃO. VERONICA  RAMOS  DOS
SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de
produção,  nascida  em Santo André, SP no dia sete
de junho de mil novecentos  e oitenta e três
(07/06/1983), residente e domiciliada Rua Virgílio
Roncon,  541, casa 02, Santana, Ribeirão Pires, SP,
filha de PEDRO RAMOS DOS SANTOS e de JAUDILENE
DOS SANTOS.                     

MARCIO  HENRIQUE  GONÇALVES DA SILVA,
estado civil solteiro, profissão motorista,  nascido em
São Paulo, SP no dia dezoito de dezembro de mil
novecentos  e  noventa  e quatro (18/12/1994), resi-
dente e domiciliado Rua das Sapucaias (Jd Serrano),
78, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de AMARO
MIGUEL DA SILVA e de VERONICE GONÇALVES ALVES.
AMANDA  MARIA  DE  JESUS,  estado  civil solteira,
profissão autônoma, nascida  em  Mauá,  SP  no  dia
vinte  de outubro de mil novecentos e noventa e sete
(20/10/1997), residente e domiciliada Rua das
Sapucaias (Jd Serrano), 78, Aliança, Ribeirão Pires,
SP, filha de MARIA NEIDE DE JESUS.                                                                

MAGNALDO  OLIVEIRA  NEVES,  estado  civil
divorciado, profissão pintor autônomo, nascido em
Distrito de São Miguel Paulista, São Paulo, SP no dia
vinte  de  fevereiro  de  mil  novecentos  e  cinquen-
ta  e  seis (20/02/1956),  residente e domiciliado Rua
Amália Bertoldo Roncon, 36, Santana,  Ribeirão
Pires,  SP,  filho  de  MANOEL  VIEIRA  NEVES e de
ROSUINDA RODRIGUES DE OLIVEIRA. MARIA  DO
CARMO MATEOS, estado civil divorciada, profissão
cuidadora, nascida  em  Itaquera - Distrito de São
Paulo, SP no dia oito de julho de  mil  novecentos  e
sessenta  e  oito  (08/07/1968),  residente  e domici-
liada  Rua  Amália Bertoldo Roncon, 36, Santana,
Ribeirão Pires, SP,  filha  de  ZACARIAS MANOEL DA
SILVA e de MARIA AUGUSTA DOS SANTOS SILVA.                                                                

WESLEY   PERICINOTTO   MARTINS,   estado   civil
solteiro,  profissão administrador,  nascido  em
Mauá, SP no dia vinte e cinco de março de mil  nove-
centos  e  noventa  (25/03/1990), residente e domi-
ciliado Rua Navajas  (Est  São Jorge), 81, Pouso
Alegre, Ribeirão Pires, SP, filho de CLARISMUNDO
MARTINS PEIXOTO e de VILMA PERICINOTTO MAR-
TINS. JOYCE   TEIXEIRA,   estado   civil   solteira,   pro-
fissão  secretária administrativa, nascida em Mauá,
SP no dia vinte e sete de novembro de mil  novecen-
tos e noventa e seis (27/11/1996), residente e domi-
ciliada Rua  Navajas  (Est  São  Jorge), 81, Pouso
Alegre, Ribeirão Pires, SP, filha  de  JOSÉ  ANTONIO
TEIXEIRA  e  de  MARIA  AUXILIADORA  PEIXOTO TEI-
XEIRA.                                                             

JOSÉ  CARLOS  DOS SANTOS, estado civil solteiro,
profissão aposentado, nascido em Ribeirão Pires, SP
no dia trinta de março de mil novecentos e cinquen-
ta e quatro (30/03/1954), residente e domiciliado
Rua Augusto Courbelly,  91,  Quarta  Divisão, Ribeirão
Pires, SP, filho de CARLITO ROQUE DOS SANTOS e de
OZANA CUSTODIA DOS SANTOS. CLEIDE  APARECIDA
POSTIGO  DA SILVA, estado civil viúva, profissão do
lar,  nascida  em Santo André, SP no dia trinta e um
de janeiro de mil novecentos  e  cinquenta  e três
(31/01/1953), residente e domiciliada Rua  Augusto
Courbelly, 91, Quarta Divisão, Ribeirão Pires, SP, filha
de FRANCISCO POSTIGO e de MARIA APARECIDA
POSTIGO.                    

GILBERTO FERNANDES DO VALE, estado civil sol-
teiro, profissão pedreiro, nascido  em Canavieiras, BA
no dia quatorze de junho de mil novecentos e  seten-
ta  (14/06/1970),  residente e domiciliado Avenida
dos Manacás (Jd Serrano), 08, Aliança, Ribeirão Pires,
SP, filho de JOSÉ DO VALE e de MARIA D'AJUDA FER-
NANDES DO VALE. ROSILEIDE  PEREIRA  DE SOUSA,
estado civil solteira, profissão do lar, nascida  em
Encruzilhada,  BA no dia doze de maio de mil nove-
centos e setenta  e  sete  (12/05/1977),  residente  e
domiciliada Avenida dos Manacás  (Jd  Serrano),  08,
Aliança,  Ribeirão  Pires,  SP, filha de JESUINO PEREI-
RA DE SOUSA e de LINDAURA MARIA DE JESUS.                

VINÍCIUS  MARABELI  DIAS,  estado civil solteiro,
profissão motorista, nascido  em  Santo André, SP no
dia oito de agosto de mil novecentos e noventa  e
sete  (08/08/1997),  residente  e domiciliado Rua
Santinho Gianasi,  171,  Colônia,  Ribeirão  Pires, SP,
filho de SANDRO ANTONIO DIAS e de LUCIANA
MARABELI. DAYANE  FEITOZA  DE  MELO  SILVA,  esta-
do  civil  solteira,  profissão teleoperadora,  nascida
em  Ribeirão Pires, SP no dia vinte e nove de outubro
de  dois  mil  e um (29/10/2001), residente e domici-
liada Rua Santinho  Gianasi,  171,  Colônia,  Ribeirão
Pires, SP, filha de LEVY GOMES DA SILVA e de CRIS-
TIANE FEITOZA DE MELO.                        

JONATHAN  MENDES  DA SILVA, estado civil sol-
teiro, profissão atendente de  telemarketing, nascido
em Mauá, SP no dia vinte e nove de setembro de  mil
novecentos  e  noventa  e  quatro  (29/09/1994),
residente e domiciliado  Rua Colorado, 459, Santa
Luzia, Ribeirão Pires, SP, filho de  JAILTON  APARECI-
DO  DA  SILVA e de SANTA REGINA FERREIRA MENDES
DA SILVA.                                                                ALINE
DE SOUZA GRIZANTE, estado civil solteira, profissão
atendente de telemarketing,  nascida  em  Mauá,  SP
no  dia  doze de agosto de mil novecentos  e noven-
ta e dois (12/08/1992), residente e domiciliada Rua
Colorado,  459,  Santa  Luzia,  Ribeirão  Pires,  SP,
filha de ISMAEL ANTONIO GRIZANTE e de SILVIA DE
SOUZA GRIZANTE.                       

DIOGO  ALEXANDRE  COSTA  CUSTÓDIO,  estado
civil  solteiro, profissão preparador  de  matéria
prima, nascido em Campinas, SP no dia três de março
de  mil  novecentos  e setenta e nove (03/03/1979),
residente e domiciliado  rua  Guatapará,  85,  São
Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filho de NOZOR CUS-
TÓDIO e de MARIA ANGELA COSTA. EDICLÉIA  DE

ARAUJO SANTOS, estado civil solteira, profissão auxi-
liar de  desenvolvimento  infantil, nascida em
Arapiraca, AL no dia onze de março  de  mil  nove-
centos  e oitenta e três (11/03/1983), residente e
domiciliada  rua  Guatapara,  85,  São Caetaninho,
Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ LUIZ DOS SANTOS e
de JOSEFA DE ARAUJO SANTOS.           

SILVANILDO  MARTILIANO  DE  SOUZA,  estado
civil divorciado, profissão controlador  de  acesso,
nascido  em  Terra  Roxa,  PR no dia oito de dezem-
bro  de mil novecentos e setenta e seis (08/12/1976),
residente e domiciliado  Rua  Campinas,  25,  São
Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filho  de  AUGUSTO
MARTILIANO  DE  SOUZA  e de IRENE ARCANJO DE
BRITO SOUZA. ANACLÉCIA   DOS   SANTOS   SOUZA,
estado  civil  solteira,  profissão doméstica,  nascida
em Esplanada, BA no dia quatorze de agosto de mil
novecentos  e  noventa  e quatro (14/08/1994), resi-
dente e domiciliada Rua Campinas, 25, São
Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filha de GERALDO
CARDOSO DE SOUZA e de MARIA APARECIDA DOS
SANTOS.                     

VINICIUS    RODRIGUES   DIAS,   estado   civil   sol-
teiro,   profissão orçamentista,  nascido  em  São
Bernardo  do Campo, SP no dia vinte e quatro  de
janeiro de mil novecentos e noventa (24/01/1990),
residente e domiciliado Rua Bom Pastor, 112, São
Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filho de LUIZ CARLOS
DIAS e de NIUZA RODRIGUES DO NASCIMENTO DIAS.
NATÁLIA SOUZA DE OLIVEIRA, estado civil solteira,
profissão biomédica, nascida  em  Santo  André,  SP
no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos  e
noventa  (27/12/1990),  residente e domiciliada Rua
Bom Pastor,  112,  São  Caetaninho, Ribeirão Pires,
SP, filha de FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA e
de ANA ALICE SOUZA DE OLIVEIRA.               

WALACY   RIBEIRO  DO  NASCIMENTO,  estado
civil  solteiro,  profissão auxiliar administrativo, nas-
cido em Brasília, DF no dia vinte e quatro de  janeiro
de mil novecentos e noventa e nove (24/01/1999),
residente e  domiciliado Rua Orestes Del Corto, 30,
Vila Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filho de SHIRLENE
RIBEIRO DO NASCIMENTO. LUANA  BARBOSA  DA
SILVA,  estado  civil solteira, profissão auxiliar admi-
nistrativa, nascida em Mauá, SP no dia vinte e oito de
dezembro de mil  novecentos e noventa e sete
(28/12/1997), residente e domiciliada Rua  Orestes
Del Corto, 30, Vila Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filha de
ULISSES BARBOSA DA SILVA e de LUCIANA CANDIDA
DA SILVA.               

RENAN  SILVÉRIO  RIBEIRO, estado civil solteiro,
profissão operador de máquina,  nascido  em
Ribeirão Pires, SP no dia oito de janeiro de mil nove-
centos  e noventa e oito (08/01/1998), residente e
domiciliado Rua Catarina  Rios  Giachello (Jd Boa
Sorte), 75, Colônia, Ribeirão Pires, SP, filho de ADE-
MILSON DOS SANTOS RIBEIRO e de NOELÍ SILVÉRIO
RIBEIRO. KIMBERLY  GEOVANA QUERINO DOS SAN-
TOS, estado civil solteira, profissão do  lar, nascida
em Ribeirão Pires, SP no dia dezessete de novembro
de dois  mil  e  dois  (17/11/2002), residente e domi-
ciliada Rua Catarina Rios  Giachello (Jd Boa Sorte), 75,

Colônia, Ribeirão Pires, SP, filha de SILVINO CIPRIANO
DOS SANTOS e de SANDRA APARECIDA QUERINO.         

VALDENIR   DE  OLIVEIRA  ROCHA,  estado  civil
divorciado,  profissão operador  de máquina, nascido
em Santana do Ipanema, AL no dia doze de outubro
de  mil  novecentos  e oitenta e um (12/10/1981),
residente e domiciliado  Rua  Vereador  Fortunato
Pandolfi  Arnoni,  383,  Jardim Caçula,  Ribeirão  Pires,
SP, filho de JOSÉ LUIZ DA ROCHA e de DONALVA
LEMOS DE OLIVEIRA ROCHA. SANDRA  BORGES  LEAL,
estado civil divorciada, profissão operadora de caixa,
nascida em São Bernardo do Campo, SP no dia dezes-
sete de junho de   mil  novecentos  e  setenta  e  nove
(17/06/1979),  residente  e domiciliada  Rua
Vereador  Fortunato  Pandolfi  Arnoni,  383,  Jardim
Caçula,  Ribeirão  Pires,  SP,  filha  de  ALBERTO  BOR-
GES  LEAL  e de TEREZINHA ROSA LEAL.                                                  

PAULO  BARROS  DE  ASSIS  CONCEIÇÃO,  estado
civil solteiro, profissão vendedor,  nascido  em  São
Miguel  do  Iguaçu,  PR  no dia quatro de fevereiro de
mil novecentos e noventa e nove (04/02/1999), resi-
dente e domiciliado  Rua  Sacadura Cabral, 20, A,
Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP,  filho  de  CLAUDIO-
NOR  BARROS CONCEIÇÃO e de MARIA SONIA DE
ASSIS CONCEIÇÃO.  ÉRIKA   GONÇALVES   DA   SILVA,
estado  civil  divorciada,  profissão atendente,  nasci-
da  em  Diadema,  SP  no dia quinze de janeiro de mil
novecentos   e  noventa  (15/01/1990),  residente  e
domiciliada  Rua Sacadura  Cabral,  20,  A,  Pilar
Velho, Ribeirão Pires, SP, filha de ERIVALDO GOMES
DA SILVA e de IVANI DO CARMO GONÇALVES.                

GUSTAVO  DA  SILVA  MUSARANHO  ALBUQUER-
QUE,  estado  civil divorciado, profissão  auxiliar  de
topografia, nascido em Mauá, SP no dia vinte e dois
de  setembro  de mil novecentos e noventa e quatro
(22/09/1994), residente  e  domiciliado Avenida
Princesa Izabel, 805, casa 4, Parque Aliança,  Ribeirão
Pires,  SP,  filho de ANTONIO CESAR MUSARANHO e
de CRISTINA BARBOSA DA SILVA MUSARANHO.
JULIANA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira,
profissão vendedora, nascida  em  Mauá,  SP  no  dia
dezesseis de maio de mil novecentos e noventa  e
seis (16/05/1996), residente e domiciliada Avenida
Princesa Izabel,  805,  casa  4,  Parque  Aliança,
Ribeirão Pires, SP, filha de ELISEU GALDINO DA SILVA
e de LEUDILENE BASTOS FERREIRA.               

GUILHERME   MELO   DE   OLIVEIRA,  estado  civil
solteiro,  profissão funileiro,  nascido  em Presidente
Prudente, SP no dia vinte e seis de dezembro  de
dois mil (26/12/2000), residente e domiciliado Rua
Graça Aranha,  112, B, Represa, Ribeirão Pires, SP,
filho de JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA e de MARIA DE
FATIMA DE MELO OLIVEIRA. ESTEFANE  ALVES  FEITO-
SA, estado civil solteira, profissão balconista, nascida
em Carapicuiba, SP no dia dezessete de junho de mil
novecentos e  noventa  e  nove  (17/06/1999),  resi-
dente  e domiciliada Rua Graça Aranha,  112,  B,
Represa,  Ribeirão  Pires,  SP,  filha de FRANCISCO
CARVALHÊDO FEITOSA FILHO e de SONIA MARIA
ALVES DE OLIVEIRA.          

DOUGLAS  PEREIRA DOS SANTOS, estado civil
solteiro, profissão montador de  produção,  nascido

em Santo André, SP no dia dezessete de novembro
de   mil  novecentos  e  oitenta  e  seis  (17/11/1986),
residente  e domiciliado  Rua  dos  Ipês,  121, Parque
Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho  de  NELSON  GON-
ÇALVES DOS SANTOS e de DALVA REGIANA PEREIRA
DOS SANTOS.                                                               VIVIA-
NE  APARECIDA  DO  NASCIMENTO,  estado  civil sol-
teira, profissão vendedora,  nascida  em  Suzano,  SP
no dia dezessete de março de mil novecentos  e
oitenta e sete (17/03/1987), residente e domiciliada
Rua dos  Ipês,  121, Parque Aliança, Ribeirão Pires,
SP, filha de MARIA DA GLORIA NASCIMENTO.                                                    

EDITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP (22º
SUBDISTRITO DO TUCURUVI)

PAULO CÉSAR GODOI SILVA, de nacionalidade
brasileira, estado civil solteiro,  profissão empresário,
natural de São Paulo-SP, nascido aos 16 de setembro
de 1982, filho de HUDSON AGUIAR DA SILVA e ELENI-
TA APARECIDA GODOI AGUIAR DA SILVA, residente e
domiciliado na Rua  Pedro Tezin, nº 152, Bortolandia,
em São Paulo-SP  e FABIANE RODRIGUES PESSUTTE,
de nacionalidade brasileira, estado civil solteira, pro-
fissão enfermeira, natural de São Caetano do Sul-SP,
nascida aos 01 de novembro de 1981, filha de CAR-
LOS ROBERTO PESSUTTE e de MÁRCIA RODRIGUES
JOÃO PESSUTTE, residente e domiciliada na Rua Jose
Pinto Novaes Junior, nº 274, Vila Icleia, em Ribeirão
Pires-SP.

EDITAL DO MUNICIPIO DE MAUÁ-SP
IGOR SANTOS, de nacionalidade brasileira,  esta-

do civil solteiro, profissão promotor de vendas, natu-
ral de Ilhéus-BA, nascido no dia 27 de fevereiro de
1996, residente e domiciliado na Rua União do
Oeste, nº 265, Quarta Divisão, Ribeirão Pires-SP, filho
de VERA LUCIA SANTOS e ANDRESSA DE SANTANA
SANTOS, de nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teira, profissão operadora de SAC, natural de Santo
André-SP, nascida no dia 06 de janeiro de 1998, resi-
dente e domiciliada na Rua Jasson Marques, nº 306,
bloco 02, apto 304, Parque São Vicente, em Mauá-
SP, filho de DENIVALDO XAVIER SANTOS e de ELENI-
CE IZAURA DE SANTANA SANTOS.

EDITAL DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRÉ-SP (1º
SUBDISTRITO)

ELTON LUIZ VASCONCELOS, de nacionalidade
brasileira, estado civil divorciado, profissão coord.
Suprimentos, natural de Ribeirão Pires-SP, nascido
aos 26 de junho de 1981, residente e domiciliado na
Rua Prefeito Prestes Maia, nº 71, Suissa, na cidade de
Ribeirão Pires-SP, filho de GEDEÃO TORRES DE VAS-
CONCELOS FILHO e de MARIA DE LOURDES DEVENS
VASCONCELOS e BARBARA BORGES, de nacionalida-
de brasileira, estado civil solteira, profissão compra-
dora,  natural de São Bernardo do Campo-SP, nasci-
da no dia 23 de dezembro de 1990, residente e domi-
ciliada na Rua Marginal Corrego Taioca, 3130, Jardim
das Vegas, na cidade de Santo André-SP, filha de
TADEU  DONIZETTI BORGES e de LINDAURA DAS
MERCES DOS SANTOS.

EEddiittaall  ddee  PPrrooccllaammaass

E d i t o r i a l d a F o l h a

Sonho que tem que virar realidade
Já faz tempo. Muito tempo mesmo que a

população de Rio Grande da Serra aguarda o
tão sonhado Terminal Rodoviário. Os mora-
dores da cidade já estão cansados de terem
de esperar seus ônibus ao relento, sofrendo
com sol escaldante ou com chuva torrencial.
E todo ano é a mesma coisa: os políticos,
detentores de mandatos trabalham
para que o sonho vire realidade;
mas passa ano, entra ano, nada
acontece. É preciso ressaltar que no
ano passado a esperança da realiza-
ção aflorou ainda mais. Algumas
estacas foram fincadas no terreno do antigo
campo do Ferrovia e assim imaginava-se que
a obra sairia do papel para atender a popula-
ção. Ledo engano.
Agora é a vez do atual Governo trabalhar.

O prefeito Claudinho da Geladeira
(Podemos) levantou da cadeira. Acionou os
contatos políticos e conseguiu trazer para Rio

Grande da Serra o secretário Estadual de
Transportes com a finalidade de sensibilizá-
lo sobre a importância da conclusão dessa
obra. Ganhou também uma importante alia-
da na Assembleia Legislativa. A deputada
Carla Morando (PSDB) poderá tornar-se a
madrinha desse Terminal Rodoviário, mas

para tanto o prefeito tem de ficar
no pé da parlamentar e conqusitar
essa obra antes das eleições que
ocorrerão em outubro do ano que
vem. Pois do contrário, mais uma
vez a população será iludida e o

Terminal não sairá do papel.
Enfim, é óbvio que se Rio Grande da Serra

conquistar uma Rodoviária integrada com a
Estação Ferroviária será ótimo. Porém, essa
interligação não poderá ser o empecilho para
atrapalhar o projeto da Rodoviária. O sonho
principal dessa população é o Terminal. A
integração já é um sonho a mais...

““TToommaarraa  qquuee  aa
RRooddoovviiáárriiaa  

ttoorrnnee--ssee  rreeaalliiddaaddee
eemm  RRiioo  GGrraannddee””
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A Câmara Municipal de
Ribeirão Pires vota na próxima
quinta-feira oito vetos a proje-
tos de lei aprovados na legislatu-
ra anterior. Os vetos foram reali-
zados pelo atual prefeito Clóvis
Volpi (PL) e também pelo ex-
chefe do Executivo Kiko Teixeira
(PSDB).
Os vetos a serem analisados

pelos vereadores são: que dis-
põe sobre o recebimento, a títu-
lo de doação de bens móveis ou
imóveis, serviços de qualquer
natureza e valores monetários
em espécie aos órgãos da
Admiistração Pública Municipal;
que cria o Programa de
Fisioterapia para Idosos em toda
Rede Municipal de Saúde; que
dispõe sobre profissionais de
psicologia após a pandemia da

Covid-19; que determina,
enquanto perdurar o decreto de
estado de calamidade ou emer-
gência pública, a vedação para
realização de despesas com
publicidade ou propaganda; que
dispõe sobre medidas excepcio-
nais a serem adotadas durante
a situação de emergência públi-
ca relativas a suspensão da
cobrança para os profissionais
da Saúde Pública de tarifas de
transporte coletivo; que dispõe
sobre o conjunto de exames pre-
ventivos destinados aos homens
durante o pré-natal da parceira;
que institui no município a
Semana Municipal de
Transparência e Combate à
Corrupção e o que cria o
Programa de Integridade e
Compliance da Administração

Pública Municipal.
Todos estes vetos para serem

acatados pelo Legislativo preci-
sam de maioria absoluta, ou
seja, 12 votos.
Além desses vetos, os verea-

dores também vão apreciar qua-
tro projetos de lei de autoria dos
próprios parlamentares.
Em segunda votação será

analisado o projeto que institui
como atividade essencial o fun-
cionamento dos estabelecimen-
tos de prestação de serviços de
educação física, públicos ou pri-
vados, como forma de prevenir
doenças físicas ou mentais, a
prática da atividade física e do
exercício físico como essenciais
para a saúde da população. 
Essa sugestão já foi aprovada

em primeira discussão e é de
autoria dos vereadores Guto
Volpi (PL) e Paulo César (PL).
Em primeira discussão serão

votados três projetos. De auto-
ria do vereador Anderson
Benevides (Avante) será analisa-
do o projeto que autoriza o con-
sumo de merenda escolar por
professores e demais servidores
lotados nas unidades da Rede
Municipal de Ensino.
Também de Benevides será

apreciado o projeto que institui
no Calendário Oficial de Eventos
o Dia Municipal do Círculo de
Oração.
Por fim, de autoria do verea-

dor Rato Teixeira (PTB), está na
pauta o projeto que regulamen-
ta parte da Lei Municipal que
versa sobre o transporte indivi-
dual de passageiros.
Essa reunião ocorrerá na pró-

xima quinta-feira (25) às 14h na
Câmara Municipal.

Ribeirão Pires vai 
analisar oito vetos na 
próxima quinta-feira

Essa semana não teve sessão na Câmara por conta do feriado de Carnaval

Próxima sessão está marcada para o dia 25, às 14h

Que o vereador de Ribeirão
Pires, Koiti Takaki (PSDB),
entrou em contato com a colu-
na para informar que suas
contas eleitorais foram apro-
vadas pela Justiça Eleitoral no
dia 26 de janeiro de maneira
“irretocável”.

* * *

Que o prefeito de Ribeirão
Pires, Clóvis Volpi (PL), mudou
o dia de atendimento da popu-
lação no gabinete. O que antes
era realizado às quartas-fei-
ras, agora será às sextas.

* * *

Que o vereador Diogo
Manera (PSDB) aprovou um

requerimento na Câmara
Municipal perguntando sobre
o estado em que foi encontra-
do o Fundo Social de
Solidariedade pelo atual
Governo.

* * *

Que esse requerimento
gerou um mal-estar dentro do
PSDB da Estância, uma vez que
o partido é presidido pela ex-
primeira-dama e ex-presidente
do Fundo Social, Flávia Dotto.

* * *
Que o presidente da

Câmara de Ribeirão Pires,
Guto Volpi (PL), estabeleceu às
quartas-feiras às 15h para as
reuniões de todas as comis-
sões permanentes do
Legislativo.

* * *

Que o vereador Anderson
Benevides (Avante) foi o único
vereador a viajar com o prefei-
to Clóvis Volpi (PL) para
Brasília-DF na semana passa-
da, o que demonstra sintonia
entre as famílias Volpi e
Benevides.

EEssttaa  ccoolluu  nnaa  nnããoo  aaffiirr  mmaa,,  eellaa  aappee  nnaass  ddiivvuull  ggaa  oo  qquuee  ““DDiizzeemm  ppoorr  aaíí””..
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Disponibilidade da 
vacina contra a Covid-19

Claudinho Monteiro (PTC), vereador de Rio Grande
da Serra, solicitou ao prefeito Claudinho da Geladeira
(Podemos), por meio da Secretaria Municipal de
Saúde, informações quanto a gestão de vacinas dispo-
nibilizadas no município.  
De acordo com o parlamentar, a população encon-

tra-se em dúvida sobre as questões referentes às
doses de imunizante, uma vez que é de extrema
importância a transparência na gestão sobre a Covid-
19. Monteiro ainda reafirma que os moradores de Rio
Grande da Serra precisam ser informados sobre as
datas, quantidades de vacinas disponíveis e protoco-
los que serão seguidos.  
No requerimento, o vereador levanta questiona-

mentos quanto à quantidade de vacinas que a cidade
foi contemplada; o critério para aplicação; data pre-
vista para a segunda fase, bem como a quantidade
que deverá ser encaminhada; entre outros pontos. 

Desassoreamento de 
córrego na rua Rib. Pires

Elias Policial (Podemos) solicitou ao Executivo
Municipal, através da Secretaria de Serviços Urbanos,
informações quanto a possibilidade de desassorea-
mento do córrego localizado na rua Ribeirão Pires, na
Vila Conde Siciliano. O vereador questiona se há uma
data prevista para que os serviços sejam executados
no endereço e quais fatores podem inviabilizar o aten-
dimento.  
“A medida, se colocada em prática, atenderia as inú-

meras reivindicações dos moradores, os quais alegam
que vêm sofrendo com problemas de acúmulo de água
e a aparição de animais peçonhentos na porta de suas
residências, que se devem a ausência de serviços de
manutenção”, expôs.  
Ainda em sua justificativa, Elias Policial relatou as

dificuldades e transtornos enfrentados pelos morado-
res da via, problema que se agrava ainda mais em dias
de chuva intensa.

Manutenção de praças
e parques de RGS 

O vereador de Rio Grande da Serra Israel
Mendonça (PDT) sugeriu a Claudinho da Geladeira
(Podemos), por meio da Secretaria de Serviços
Urbanos, a execução de serviços de limpeza e manu-
tenção de parques e praças em diferentes pontos do
município.  
Os locais indicados no requerimento de autoria de

Mendonça são: Parque do Cambuci, Parque dos Ipês,
Praça São Leopoldo, Praça São Mateus, rua São João,
confluência com a rua São Marcos, Avenida Santa
Tereza e rua São Marcos, talude entre a Avenida São
João com a SP-122, além de manutenção das luminá-
rias na mesma avenida.  
De acordo com o parlamentar, a sugestão se justi-

fica em razão da precariedade e total abandono das
praças, impossibilitando o uso pela comunidade,
além do desconforto causado por mosquitos e outros
animais peçonhentos.

Acesso ao Sítio Maria
Joana e Sete Pontes

Zé Carlos (Cidadania), vereador pela cidade de Rio
Grande da Serra, sugeriu ao prefeito Claudinho da
Geladeira (Podemos), no último dia 5 de fevereiro, por
meio de uma indicação, determinar ao setor responsá-
vel a realização de um estudo visando o convênio junto
ao Governo de Estado, por meio do Fundo
Metropolitano de Financiamento e Investimento
(Fumefi), para a pavimentação asfáltica das vias de
acesso aos bairros Sítio Maria Joana e Sete Pontes.  
Em sua justificativa endereçada ao  Chefe do

Executivo Municipal, o parlamentar pontua que as vias
que dão acesso aos bairros Sítio Maria Joana e Sete
Pontes se encontram em péssimas condições, insegu-
ras aos motoristas e transeuntes. 

“Devemos considerar que tais melhorias permitirão
um melhor acesso dos moradores, veículos, ambulân-
cias, viaturas de polícia, transporte público, coleta de
lixo e demais serviços”,  afirmou Zé Carlos.  

Informações sobre 
a Educação Municipal 

Marcos Costa, o Tico (DEM), requereu ao chefe do
Executivo Municipal, Claudinho da Geladeira
(Podemos), e vice e secretária de Educação, Penha
Fumagalli (PTB), informações urgentes sobre a pasta,
com o intuito de trazer transparência e melhoria no
relacionamento entre a Casa de Leis e a secretaria. 
O vereador solicita o número de crianças matricu-

ladas na Rede Municipal; número de vagas disponíveis
em creches; contratos com a iniciativa privada; calen-
dário escolar proposto para o ano; currículo didático-
pedagógico. 
“Um dos fundamentos mais importantes para o

desenvolvimento de boas práticas de políticas públi-
cas é a transparência nas informações, e o bom conví-
vio entre o Poder Público, a sociedade em geral e essa
Casa de Leis, com essa iniciativa, quer corroborar de
forma incisiva nesse processo em nosso município”,
afirmou Costa. 

Academia ao ar livre
para o bairro Pedreira 

Marcelo Akira (Podemos) solicitou ao prefeito de
Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira
(Podemos), por meio de uma indicação, no último dia
10 de fevereiro, a implantação de uma academia ao ar
livre no bairro Pedreira.  
De acordo com Akira, o pedido se justifica tendo

em vista que o bairro Pedreira é desprovido de
opções de lazer, especialmente para idosos. 
“É importante dizer que as academias ao ar livre,

além de revitalizar os espaços públicos, possibilita à
comunidade local e do entorno a utilização de equi-
pamentos para a prática de lazer, esportes e integra-
ção social”, afirmou 
“É importante dizer, ainda, que em muitas cidades

que contam a referida benfeitoria, foi comprovado
que as filas nos postos de saúde diminuíram, pois pra-
ticar atividades faz bem e as academias representam
o pensar no futuro”, finalizou o parlamentar.
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Após a tratativa inicial entre o
Consórcio Intermunicipal do
Grande ABC, presidido pelo pre-
feito de Santo André Paulo Serra
(PSDB), em conjunto com o vice-
governador e secretário esta-
dual de Governo, Rodrigo Garcia
(DEM), o projeto para erguer o
Terminal Rodoviário em Rio
Grande da Serra finamente

ganhou o interesse da Secretaria
Estadual de Transportes. 
Há 56 anos, desde a emanci-

pação do município, a população
clama por mudanças na infraes-
trutura da cidade. A construção
de uma Rodoviária e o fim das
cancelas da CPTM é uma reivin-
dicação histórica.  
Após ter uma afirmativa

sobre o debate do projeto pelo
Consórcio e pelo Governo do
Estado, o prefeito Claudinho da
Geladeira (Podemos) encami-
nhou a pauta para a deputada
estadual Carla Morando (PSDB).
O tema foi então direcionado e
acolhido pela Secretaria
Estadual de Transportes. 
“Quando o Claudinho me pro-

curou e disse que a cidade era
dividida pela linha do trem e que
os motoristas chegavam a ficar
até 1 hora estacionados, espe-
rando a cancela abrir, e que esse
problema poderia ser resolvido
com o terminal de ônibus, con-
versei com o secretário Baldy.
Ele prontamente atendeu e quis
conhecer o espaço. Fiquei muito
feliz em intermediar a vistoria,
tenho certeza de que consegui-
remos resolver essa questão”,
explicou Carla Morando.
No último dia 11, Claudinho,

em conjunto com a sua vice,
Penha Fumagalli (PTB), esteve
no local das obras juntamente
com a deputada e o secretário
estadual - Carla Morando e
Alexandre Baldy.  
Geladeira explicou as dificul-

dades enfrentadas pela popula-
ção e a importância da conclu-
são da obra aliada a construção
de uma nova plataforma de
desembarque da CPTM que seja
integrada ao Terminal
Rodoviário. 
A estrutura deve ligar os dois

lados de Rio Grande da Serra e

permitir a integração das linhas
de ônibus municipais e intermu-
nicipais com a linha 10-Turquesa
da CPTM. A obra está orçada em
R$ 2.415.041,63. 
O secretário estadual falou

sobre a importância dos recur-
sos do Governo do Estado para a
conclusão da obra e endossou a
preocupação do prefeito quanto
ao projeto de integração.
“Estamos contigo Claudinho,
vamos lutar para que essa obra
importante seja retomada e con-
cluída e também para viabilizar
o projeto de integração com a
CPTM”, disse Alexandre Baldy. 
O projeto de mobilidade

urbana deve beneficiar em torno
de 50 mil pessoas.  
Para se ter uma ideia, 80%

dos moradores da cidade utili-
zam diariamente o transporte
púbico. O projeto trará maior
autonomia e comodidade aos
passageiros. 
“Vamos resolver tudo com a

parceria da Prefeitura, da depu-
tada Carla e a orientação do
governador João Doria”, finali-
zou o secretário estadual. 

Conclusão da Rodoviária em RGS entra na
agenda da Secretaria Estadual de Transportes

RGS espera há 56 anos pela obra. Secretário Baldy, deputada Carla e prefeito Claudinho se reuniram para debater a obra

Secretário Alexandre Baldy e deputada Carla endossaram a preocupação de Claudinho quanto ao projeto da obra

Divulgação: Assessoria de Carla M
orando 
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Cerca de 70 funcionários da
OSS (Organização Social de
Saúde) Irmandade Santa Casa de
Birigui (SP), que prestam serviço
na UPA Santa Luzia, em Ribeirão
Pires, começaram a receber
nesta semana o aviso prévio da
entidade. 
O desligamento dos funcioná-

rios ocorre após o anúncio da
Prefeitura, comandada por
Clóvis Volpi (PL), de que o con-
trato - com vigência até março,
não será prorrogado. 
O corte do efetivo é preocu-

pante, pois o atendimento à
população deve ser prejudicado,
por que o serviço ocorrerá com
equipes reduzidas. Isso gera pro-
blemas de graves proporções: a
superlotação dos setores de
emergência, longas horas de
espera e, por vezes e que é mais
grave, o comprometimento no
atendimento apropriado aos
casos graves. 
Segundo os funcionários da

entidade, a demissão de tantos
profissionais foi uma surpresa.
Segundo o documento de aviso
prévio, eles deverão permane-

cer nas funções até dia 16 de
março. 
A partir da zero hora de 17 de

março, a organização social dei-
xará de se responsabilizar pelo
atendimento de pacientes e
munícipes que procurarem pelo
atendimento de urgência e
emergência, que ocorre durante
24 horas, na UPA Santa Luzia. 
A gestão Volpi revelou que

tinha intenção de encerrar o
contrato com a entidade duran-
te entrevista do secretário de
Saúde, Audrei da Rocha. À oca-
sião, o titular da pasta informou
que chamamento público já
estava em andamento para con-
tratação de nova Organização
Social de Saúde. 
A Folha apurou que em 8 de

fevereiro a Prefeitura publicou o
edital de recebimento de reque-
rimento de pessoas jurídicas de
direito privado, sem fins lucrati-
vos, cujas atividades sejam diri-
gidas à saúde, interessadas em
obter qualificação como
Organização Social de Saúde –
OSS, com a finalidade de, opor-
tunamente, celebrar contrato de

gestão com a Administração
Pública Municipal. 
O período para o recebimen-

to do requerimento se estende-
rá até 1º de abril.  Para o perío-
do de transição, a gestão Volpi
admitiu a intenção de absorver
parte dos funcionários da Santa
Casa de Birigui para continuida-
de do atendimento e a presta-
ção de serviço. 
Segundo a Prefeitura, um

novo edital será publicado no
Diário Oficial, nesta sexta-feira
(19), para a contratação de uma
nova empresa para administrar
Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) e para gerir o Caps (Centro
de Atenção Psicossocial). 
A Prefeitura afirmou, em

nota, que o atendimento e os
procedimentos técnicos conti-
nuarão os mesmos, sem
nenhum ônus à população.  
A prestação de serviços no

Hospital de Campanha, que até
1º de fevereiro era responsabili-
dade da OSS Santa Casa de
Birigui, agora passa a ser admi-
nistrada pela  Organização Social
de Saúde Biogesp.

Santa Casa de Birigui anuncia demissão de 
funcionários e fim de contrato com Prefeitura

Contrato de gestão da UPA Santa Luzia termina em março; 70 funcionários já receberam aviso prévio

Funcionários devem permanecer nas funções até 16 de março
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Os dias de chuva não têm
sido fáceis para os moradores
da Vila Luzitano, região do
Soma, em Ribeirão Pires. O
problema ocorre especifica-
mente na rua Novo Oriente. De
acordo com Adriano Menezes -
morador do bairro há cerca de
três meses - já foi relatado inú-
meras vezes à Sabesp e a
Prefeitura da Estância e nada
foi feito.  
Adriano procurou a Folha no

início deste mês queixando-se
da situação. Ele afirma que o
problema é uma junção entre a
rede de esgoto, água pluvial, o
rio próximo a sua casa - que já
chegou a ser utilizado para
fazer o transbordo de água -, e
o péssimo comportamento de
algumas pessoas que jogam
lixo em locais inadequados,
prejudicando a natureza. 
Com a chuva, a água começa

a retornar pelos espaços de
vazão e, até mesmo, entrar nas
residências próximas, além de
prejudicar a situação da rua. “É
um jogo de empurra-empurra,

e a gente não sabe o que fazer.
A Sabesp está acusando a
Prefeitura de não fazer a parte
dela”, afirmou.  
Nossa equipe questionou a

Sabesp a respeito do problema
existente na rua Novo Oriente.
Em nota enviada no último dia
3, a companhia afirmou que
realizou vistoria no endereço e
que não havia vazamento, e
que seria realizado uma lava-
gem de rede de forma preven-
tiva.   
Também acionada pela

Folha, a Prefeitura de Ribeirão
Pires disse que enviaria uma
equipe até o local para avalia-
ção técnica e serão feitos os
serviços de limpeza e manu-
tenção necessários. Além
disso, o órgão afirmou que o
desassoreamento do córrego
está inserido no cronograma
de limpeza preventiva e deverá
ser contemplado ainda neste
mês. 
Parecia que o problema da

Vila Luzitano começaria a ser
solucionado. No entanto,

alguns dias após o envio das
notas, Adriano contatou nova-
mente nossa equipe, relatando
que nada havia sido feito. 
O morador ainda contou que

a Sabesp não foi até o local
para executar o serviço infor-
mado anteriormente, e ao
questionar a companhia, conti-
nuou sem respostas. “A moça
falou que eles vieram e fizeram
isso e aquilo. Ela ainda me
disse que tinha fotos, e eu pedi
para ela me enviar. Ela me
enrolou e disse que não conse-
guia abrir a foto. Por quê?
Porque não veio ninguém.
Então, ela abriu outro chama-
do e, até agora, eles não vie-
ram.” 
Adriano ainda disse que não

obteve retorno da Prefeitura
de Ribeirão Pires até o momen-
to. “Eles me disseram que
estão com muita demanda.”
“Falta de comprometimento

do poder público. Essa situação
já dura há anos e precisa ser
resolvida para ontem”, finali-
zou Adriano.  

Problema generalizado perdura há anos, enquanto órgãos competentes não se mobilizam para resolvê-lo

Foto: Arquivo Pessoal 

Moradores alegam descaso da Prefeitura e
Sabesp quanto aos problemas na Vl. Luzitano

Situação se agrava em dias de chuva
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O delegado titular de Ribeirão
Pires, doutor Wagner Milhardo,
tem sido alvo de acusações de
assédio moral e descumprimento
dos protocolos vigentes em razão
da pandemia do novo
Coronavírus. Os relatos ganharam
repercussão ao longo desta sema-
na, após jornais da região publica-
rem a denúncia supostamente
feita por policiais do DP da
Estância.  
A Folha procurou Milhardo, na

tarde da última terça-feira (16),

para questioná-lo a respeito dos
episódios mencionados pelo então
denunciante. O delegado aceitou
falar sobre as acusações sofridas e
afirmou tratar-se de histórias cria-
das por alguém que não concorda
com sua permanência no cargo. 
Em relação ao episódio em que

ele estaria perseguindo integran-
tes de sua equipe que não concor-
dassem com suas ordens ou opi-
niões, o delegado afirmou que, ao
longo desses dois anos a frente da
Delegacia da Estância, sempre tra-

tou os funcionários igualmente,
prezando sempre pela humaniza-
ção em seu relacionamento com
os demais policiais e prestadores
de serviços. “Muito pelo contrário,
eu trato todos igualmente. Sem
distinção de cargo.”  
Perguntado sobre a questão de

não exigir o uso da máscara nas
dependências da Delegacia,
Milhardo foi enfático em afirmar
que, desde a publicação do decre-
to estadual, sempre cumpriu e for-
neceu os equipamentos necessá-
rios para barrar a disseminação do
vírus, implantando medidas no
atendimento ao público, na apre-
sentação de ocorrências feitas por
policiais militares ou guardas
municipais.  
“Independente das minhas

crenças ou opiniões, eu jamais
chegaria para a minha equipe e
falaria o que estão divulgando nes-
ses jornais, que a pandemia é uma
conspiração, impedindo-os de
usar máscara. Eu não tenho auto-
ridade para impor essas questões
pessoais”, afirmou. 
Enquanto era entrevistado por

nossa equipe, Milhardo recebeu

um dos policiais com quem traba-
lha diariamente. O investigador fez
questão de afirmar a Folha que,
em nenhum momento, recebeu
ordens ou incentivo para ignorar
os protocolos da pandemia ou
sofreu qualquer tipo de assédio.  
A denúncia anônima ainda utili-

za uma fotografia publicada pelo
delegado em sua página particular
nas redes sociais, como uma
suposta prova, em que ele aparece
sem máscara ao lado de sua equi-
pe após a “Operação Motoboy”,
deflagrada no último dia 22 - que
chegou a ser intitulada de “opera-
ção midiática”, sem objetivos cla-
ros.  
Wagner Milhardo explicou que

as operações, que tornou-se uma
das marcas de seu trabalho na
cidade, são ordens que vêm de
seus superiores, que querem uma
Polícia Civil mais participativa e
presente nas ruas. “Todas as ope-
rações são comunicadas previa-
mente ao delegado seccional, e
possuem metas. Elas costumavam
ser semanais, mas precisaram ser
interrompidas em razão do
aumento do número de casos da

Covid-19”. 
“Estávamos sem máscara por-

que havíamos concluído a opera-
ção e estávamos felizes, por isso
tiramos e fizemos a foto. Nos reu-
nimos para ir até um restaurante
almoçar após o término das ativi-
dades, que aconteceu em grupos
de quatro pessoas em pontos dife-
rentes. Eu não obriguei ninguém a
tirar a máscara naquele momen-
to”, reiterou a respeito da fotogra-
fia.  
O delegado ainda aproveitou a

oportunidade para lembrar que,
devido a união sua equipe e as
operações - como a deflagrada na
última segunda-feira (16), que
resultou na captura de quatro
foragidos e no cumprimento de
um mandado de prisão -, Ribeirão
Pires conseguiu resultados signifi-
cativos como a redução dos princi-
pais indicadores criminais e a pri-
meira colocação no quesito produ-
ção policial entre as delegacias da
Seccional de Santo André. 
“Em nenhum momento esses

jornais me procuraram para ouvir
o que eu tinha a dizer”, finalizou
Milhardo.

Delegado titular de Ribeirão Pires, doutor Wagner Milhardo

Delegado de RP fala sobre acusações de
assédio e descumprimento de protocolos

Foto: Divulgação 

Doutor Wagner Milhardo negou perseguir sua equipe e afirmou que denúncias não são verídicas
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Um homem de 31 anos foi
baleado no tórax durante uma
discussão na Praça Santa Cruz, no
Jardim Santa Tereza, em Rio
Grande da Serra, na noite da últi-
ma terça-feira (16). A vítima foi
levada em estado grave ao
Hospital Nardini, em Mauá, onde
passou por cirurgia.  
Segundo os relatos dos

demais envolvidos no desenten-
dimento, o autor do disparo,
identificado como A.C.L,  de 39

anos, estava aparentemente
embriagado  e, sem motivo apa-
rente, teria sacado uma arma e
disparado para o alto - razão pela
qual foi advertida pela vítima.  
Momentos depois, o autor

retornou ao local em atitude sus-
peita, com a mão na cintura.
Acreditando que A.C.L. estaria
mal-intencionado, tentando
agredir seu pai, a vítima e seu
irmão partiram para cima do
autor, que em dado momento

sacou a arma e atirou, atingindo
o homem de 31 anos. A.C.L. aca-
bou desarmado pelo irmão da
vítima, detido por populares e
levado a UPA Santa Luzia, uma
vez que sofreu lesões durante a
luta corporal.  
As testemunhas acreditam

que o autor do disparo tenha
agido com a intenção de matá-lo
por motivo fútil, uma vez que
havia sido advertido momentos
antes. Os familiares ainda relata-
ram que A.C.L. se separou há
cerca de um ano e, depois disso,
passou a beber com maior inten-
sidade, tornando-se agressivo e
causando problemas. 
A Polícia Militar constatou que

o autor do disparo apresenta
antecedentes criminais, uma
deles por porte ilegal de arma de
fogo. 
A.C.L. ficou mantido sob escol-

ta policial na UPA Santa Luzia,
após ser preso em flagrante pela
tentativa de homicídio qualifica-
do, tendo, ainda, o delegado de
plantão representado pela prisão
preventiva.  

Homem é baleado na
Praça Santa Cruz em RGS

Autor não teria gostado de uma advertência que tomou da vítima 

Crime ocorreu na praça na noite da última terça-feira

Homem é alvo de 
assaltantes no Soma

No último dia 12, um homem
de 41 anos foi assaltado por uma
dupla de criminosos , na Avenida
Vereador Aroldo Alves Neves,
região do Soma, em Ribeirão
Pires.
De acordo com informações

do boletim de ocorrência, a víti-
ma retornava do trabalho, quan-
do foi surpreendida pelos indiví-
duos. O objetivo era roubar o
automóvel do homem, mas o
veículo morreu durante a fuga, e
a dupla fugiu levando apenas o
aparelho celular e a carteira com
documentos pessoais. 
A vítima foi orientada a com-

parecer ao Setor de
Investigações Gerais da
Delegacia de Ribeirão Pires para
fornecer mais detalhes sobre o
roubo. 

Polícia Militar localiza 
autor de roubos em 

Ribeirão Pires 

A Polícia Militar de Ribeirão
Pires prendeu o responsável por
roubar dois comércios na cida-
de, na tarde do último dia 12, no

bairro Colônia.  
Segundo o boletim de ocor-

rência, os militares chegaram
até o homem, de 37 anos, após
vê-lo a bordo de uma motocicle-
ta usada no roubo a um restau-
rante no último dia 9.  Durante a
abordagem, ainda foi localizado
um aparelho celular correspon-
dente a um assalto registrado
em Mauá. 
O acusado confessou ser o

autor, tanto do roubo no restau-
rante, quanto em uma loja de
roupa - praticado momentos
antes da abordagem policial -
com a ajuda de um comparsa.
Ele ainda alegou estar passando
por dificuldades financeiras. Os
militares ainda diligenciaram até
a residência do outro acusado,
mas não o localizou.  
Já na Delegacia de Ribeirão

Pires, uma das vítimas reconhe-
ceu o homem como autor dos
roubos aos estabelecimentos.
Enquanto o proprietário do celu-
lar não soube confirmar se, de
fato, o indiciado havia participa-
do do roubo em Mauá. 
Após a confirmação do fla-

grante, o delegado de plantão
representou pela prisão preven-
tiva do autor dos delitos.

Pescador encontra corpo
em lago no Pouso Alegre

O corpo de um homem, com
cerca de 30 anos, foi encontrado
flutuando em um lago atrás da
Estação de Tratamento da Sabesp,
localizada no Pouso Alegre, em Rio
Grande da Serra. O cadáver foi
encontrado por um pescador, na
manhã da última quinta-feira (18),
e possivelmente trata-se de uma
vítima de afogamento.  
De acordo com as informações

preliminares apuradas pela Folha,

o homem trajava apenas short e
aparentava estar submerso por
cerca de seis dias. Após o encon-
tro, equipes da Defesa Civil, Polícia
Militar e o Corpo de Bombeiros
estiveram no local para auxiliar na
remoção do corpo.  
O caso foi comunicado também

à Polícia Civil, que acionou a
Perícia. Até o fechamento desta
edição a identidade da vítima
ainda não havia sido divulgada.

Trata-se de um homem, aparentemente de 30 anos 
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A noite que aparentava ser
romântica para um casal, em um
motel da Estância, terminou em
disparos de arma de fogo. O caso
aconteceu na noite da última
terça-feira (16), no km 50 da
Rodovia Índio Tibiriçá. Os dispa-
ros não chegaram a atingir as
pessoas que estavam no local.  
O caso aconteceu por volta

das 22h40. Logo após dar entra-

da no motel, o homem de 53
anos teria efetuado um disparo
de arma de fogo que atingiu a
porta da suíte vizinha. De acordo
com as testemunhas que ocupa-
vam o quarto, após o tiro ser efe-
tuado, foi possível ouvir chutes
na porta e uma gritaria pelo cor-
redor e a recepção.  
Segundo o boletim de ocor-

rência, a governanta do motel

também estava no local no
momento do disparo e, que ao
verificar o que havia ocorrido,
deparou-se com o autor do dis-
paro discutindo com a recepcio-
nista. O casal deixou o local às
pressas em um veículo blindado,
utilizado para arrombar o portão
do motel. Durante a fuga, o
homem ainda teria efetuado
outro disparo, já na parte externa
do estabelecimento. 
A Polícia Militar foi acionada e,

apesar das diligências nas proxi-
midades, não localizou os investi-
gados.
As testemunhas, que estavam

no interior do quarto atingido
pela bala, afirmaram que não
sofreram ferimentos e que o
autor do delito dizia palavras des-
conexas, nem sabendo quem se
encontrava no interior da suíte
que teve a porta atingida. 
Durante o exame pericial no

motel, foi encontrada pelo
menos uma cápsula deflagrada
de munição calibre ponto 40. O
caso foi encaminhado para a
Delegacia de Ribeirão Pires.

O caso aconteceu no km 50 da Rodovia Índio Tibiriçá 

Noite em motel termina
com disparos de arma 

Casal fugiu em um carro blindado após atirar dentro do estabelecimento

Foto: Reprodução/ Google M
aps
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Pelo menos três agências
bancárias encerraram atendi-
mentos em Ribeirão Pires nos
últimos meses.
As únicas duas agências ban-

cárias instaladas ao longo da
avenida Francisco Monteiro, a
mais importante da Estância
Turística, não duraram muito
tempo. Bradesco  e Itaú fecha-
ram essas agências.
Agora o Banco do Brasil

anuncia sua reestruturação ini-
ciada em 2021, que resultou no
encerramento de quatro agên-
cias no Grande ABC. Em todo o
país, 112 foram fechadas. 
Entre as agências fechadas

estão a de Ribeirão Pires locali-
zada na rua Felipe Sabbag. 
Além dela encerram suas ati-

vidades em Santo André, a
situada na rua Carijós, São
Bernardo do Campo na avenida
Kennedy e em São Caetano do
Sul na rua Baraldi.
Agora Ribeirão Pires conta

com nove agências bancárias de
seis bancos diferentes (Banco
do Brasil, Bradesco, Banco
Mercantil, Santander, Caixa
Econômica Federal e Itaú).
O presidente do Sindicato

dos Bancários do ABC, Belmiro
Moreira, disse ao jornal Diário
do Grande ABC que “estão
empurrando o cliente para o
correspondente bancário ou
banco postal. Agora será neces-
sário se deslocar por distâncias
maiores para acessar uma

agência do Banco do Brasil. E
em cidades menores o impacto
é ainda maior”.
Segundo ele, faz parte do

plano de reestruturação e do
avanço da digitalização tam-
bém transformar algumas uni-
dades em postos de atendimen-
to, onde só serão comercializa-
dos produtos, como cartões,
títulos de capitalização, plano
de previdência privada e segu-
ros, por exemplo. Além disso,
até o ano passado a instituição

recebia o pagamento de IPVA,
porém, a partir de agora, não
mais.
“O banco quer eliminar a

função de caixa. E, a partir
desta semana, suspendeu a gra-
tificação desses profissionais,
espécie de comissão que girava
em torno de R$ 1.400 a R$
2.000. Considerando um caixa
no início de carreira, em que o
salário é de R$ 2.500, com o
valor adicional a renda quase
dobrava”, explicou Moreira.

Pelo menos 3 agências
bancárias encerram
atendimento em RP

Bradesco, Itaú e Banco do Brasil fecharam agências em Ribeirão Pires

As únicas agências bancárias instaladas na Av. Francisco Monteiro encerraram as atividades 

Agência localizada na Felipe Sabbag foi desativada
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Na tarde da última terça-feira
(16) a Prefeitura de Rio Grande
da Serra anunciou a suspensão
temporária do crédito de 60,00
(sessenta reais) referente ao
Cartão Merenda. 
Segundo o Paço, a ação se jus-

tifica em decorrência do término
do contrato com a empresa

Ticket em 31 de dezembro de
2020, o qual não foi renovado
até o momento.
A empresa é especializada no

fornecimento de cartões magné-
ticos para fins de pagamento de
auxílio-alimentação. 
Em nota, a Administração

Municipal afirmou que o último

pagamento foi realizado em
janeiro, através de crédito aditi-
vo. 
O benefício é destinado aos

estudantes da rede municipal
em situação de vulnerabilidade
social, inscritos junto ao municí-
pio, além daqueles já cadastra-
dos no Bolsa Família ou
CadÚnico.
Cerca de dois mil alunos de 14

escolas municipais receberam o
benefício entre os meses de abril
de 2020 e janeiro deste ano.
Com o crédito, é possível com-
prar alimentos perecíveis (car-
nes, hortifruti, por exemplo) e
não perecíveis nos comércios
locais.
“Ressaltamos, no entanto,

que já está aberto o processo de
licitação para a regularização do
fornecimento do Cartão
Merenda, e assim que o contrato
for estabelecido entre a empresa
vencedora da licitação e a
Prefeitura, todos os valores em
aberto serão feitos de forma
retroativa.”, afirmou a Prefeitura
em nota.

Crédito do Cartão Merenda
é suspenso em RGS
Suspensão ocorre devido ao térmico do contrato com empresa prestadora 

Paço viu o término do contrato com a empresa Ticket em dezembro
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As escolas de São Paulo regis-
traram, neste início de ano, 741
casos confirmados de covid-19.
A informação foi divulgada na
última terça-feira (16) pelo
secretário estadual da Educação,
Rossieli Soares, e engloba todas
as redes de ensino, sejam priva-
das ou públicas (estaduais e
municipais). 
Essas ocorrências, segundo o

secretário, foram notificadas
desde o início do ano, somando
as observadas com o retorno das
aulas presenciais, as aulas de

reforço e recuperação e também
o período de preparação das
aulas.
As aulas presenciais tiveram

início no dia 8 de fevereiro na
rede estadual paulista, que
conta com 3,3 milhões de alu-
nos.
Do dia 1º de janeiro a 13 de

fevereiro, segundo levantamen-
to feito pela Secretaria Estadual
da Educação, o estado registrou
2.208 notificações de covid-19
nas escolas, com 741 casos con-
firmados, 334 descartados e, o

restante, casos suspeitos, ainda
em análise. 
Só na rede estadual, houve

456 casos confirmados, sendo 77
deles na primeira semana de
aulas, entre os dias 7 e 13 de
fevereiro. Dessas 456 ocorrên-
cias, 83 eram alunos e 372 pro-
fessores ou funcionários das
escolas. Um outro caso anotado
no período envolveu um funcio-
nário terceirizado.
Em 357 das escolas estaduais

que reabriram aulas presenciais
este ano houve apenas um caso
de covid-19. Já em 28 escolas
houve duas vítimas e, em 11
escolas, três ou mais.
“Na maioria das escolas foi

um caso apenas que teve em
cada escola. Isso é muito impor-
tante porque mostra que essa
pessoa não pegou na escola.
Pode ter pego em qualquer
outro lugar”, disse o secretário.
Já na rede privada houve 271

ocorrências confirmadas do
novo coronavírus, sendo 141
deles funcionários e 130 alunos.
Na rede municipal foram 14

casos de Covid confirmados.

Na rede estadual, 77 casos foram confirmados logo na primeira semana de aula

SP registra 741 casos 
de Covid-19 em escolas

Entre as 2.208 notificações de Covid-19 nas escolas, 33% deram positivo
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Inaugurada em 1993, o Lar do
Marceneiro completa em 2021, 28
anos de existência, com sede na
Av. Francisco Monteiro, 2.574 na
Santa Luzia. A empresa é gerida
pelos irmãos Joab dos Reis e Silva e
Itamar dos Reis Silva.
O sucesso ao longo dos anos foi

graças ao empenho e a experiência
da dupla. Joab comenta que entre
1993 e 1998 a loja oferecia a

revenda de materiais para a mar-
cenaria, contudo, ao verem o
aumento na procura, decidiram se
especializar na área. Com isso, foi
possível garantir à clientela produ-
tos sob encomenda, inaugurando,
assim, um setor especial na empre-
sa - móveis sob medida.  
Hoje, a confecção de móveis e

objetos de acordo com a escolha e
necessidade do cliente correspon-

de a grande parte do faturamento
da empresa.
Segundo Joab, o Lar do

Marceneiro atende a clientes e
empresas de Ribeirão Pires e tam-
bém de outras cidades da Grande
São Paulo, tendo como principal
destaque a qualidade do produto
final. 
Para saber mais, basta entrar

em contato pelo telefone (11)
97397-0361. Orçamentos podem
ser solicitados através do e-mail
ojoabr@gmail.com.

Lar do Marceneiro comemora
28 anos em Ribeirão Pires

Sucesso da empresa foi possível graças ao empenho dos fundadores

Móveis sob medida é destaque
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DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.775, DE 12
DE FEVEREIRO DE 2.021

“Disciplina a Execução Orçamentária para
o exercício de 2021 e fixa a Previsão Bimestral
de receita, o Cronograma Mensal de
Desembolso e dá outras providências.”

CLÁUDIO MANOEL DE MELO, Prefeito
Municipal de Rio Grande da Serra, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
60, VI, da Lei Orgânica do Município e;

CONSIDERANDO as disposições contidas
na Constituição Federal, na Lei Complementar
nº 101/00 – LRF, e na Lei Federal nº 4.320/64;

CONSIDERANDO o processo de planeja-
mento municipal expresso pelo Plano
Plurianual – Lei Municipal nº 2.230/2017 e na
Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei Municipal
nº 2.360/2020, que definiu os programas de
governo a serem priorizados na programação
de despesas;

CONSIDERANDO a necessidade de serem
aperfeiçoadas as normas disciplinadoras da
execução orçamentária, visando adequar-se ao
processo de planejamento e ao cumprimento
da Lei Orçamentária, aprovada pela Lei
Municipal nº 2.390/2020;

CONSIDERANDO que a realização de des-
pesas deverá condicionar-se ao sistema de
controles institucionalizados, que permitam
assegurar o adequado domínio do controle
geral e analítico da execução orçamentária,
com vistas a uma maior eficiência na adminis-
tração financeira da municipalidade;

CONSIDERANDO que a efetiva realização
das despesas deverá condicionar-se ao fluxo
de ingressos mensais de receitas e à situação
econômico-financeira global da Municipalidade
e, por último;

CONSIDERANDO outras disposições
vigentes no conjunto das normas legais e infra-
legais que regem a matéria de natureza orça-
mentária e financeira, e tendo em vista o que
consta do Processo Administrativo nº
238/2021, decreta:

CAPÍTULO I
DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Art. 1º. A execução orçamentária no exercí-

cio financeiro de 2021 obedecerá à programa-
ção financeira e ao cronograma mensal de
desembolso, de acordo com o Anexo I deste
Decreto, em cumprimento ao art. 8º da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 –
Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como ao
disposto no Plano Plurianual 2018-2021, na Lei
de Diretrizes Orçamentárias de 2021, na Lei
Orçamentária de 2021, na Lei Federal nº.
4.320/64 e na Lei Complementar nº. 101/00.

Art. 2º. O Secretário/Ordenador de
Despesa, com base nos valores das dotações
definidas nos Anexos da Lei Orçamentária,
deverá adequar a sua programação orçamentá-
ria, de forma a melhor viabilizar as ações cons-
tantes de seu Plano de Trabalho, nos termos
definidos pela atual Administração, obedecen-
do sempre:

I - as despesas do Executivo Municipal
serão realizadas em conformidade com o
Quadro de Detalhamento da Despesa constan-
te no Anexo II deste Decreto, onde são deta-
lhados os projetos, atividades e as operações
especiais por elementos de despesa a cargo de
cada secretaria;

II - o Quadro de Detalhamento da Despesa
de cada Secretaria, Anexo II deste Decreto,
poderá ser alterado durante o exercício, atra-
vés de créditos adicionais suplementares,
mediante solicitação à Secretaria de Finanças,
observado o limite geral de 10% (dez por cento)
da receita estimada, para os créditos adicionais
abertos por meio de Decreto do Poder
Executivo, conforme autorizado no art. 23 da
Lei nº 2.360, de 02 de julho de 2020;

III - o montante disponível estabelecido
para cada programa, especificado por ativida-
de, projeto e operação especial, aprovado na
Lei Orçamentária, observadas as eventuais
alterações procedidas nos termos deste
Decreto;

IV - as disposições contidas na Lei Federal
4.320, de 17 de março de 1.964 na Lei
Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000,
na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no Plano
Plurianual e nas demais legislações que disci-
plinam a execução da despesa pública.

V - as despesas oriundas de Recursos
Vinculados a Fundos, Ajustes, Convênios ou
Financiamentos, somente serão executadas
após a efetiva assinatura do Termo de
Convênio ou Ajuste e em conformidade com as
regras nele estabelecidas para a liberação de
recursos, podendo ser utilizados os saldos
positivos de fundos especiais apurados no
balanço do exercício anterior a crédito do res-
pectivo fundo conforme o art. 73 das Lei
Federal 4320/64.

Art. 3º. Compete a cada
Secretário/Ordenador de Despesa, a análise
prévia das contratações de despesas, inclusive
quanto aos pedidos de renovação por adita-
mento de contratos, à luz do Plano de Governo,
expresso no Plano Plurianual, na Lei de
Diretrizes Orçamentárias, na Lei Orçamentária
e nas disposições contidas neste Decreto.

CAPÍTULO II
DA RESERVA
Art. 4º. A reserva orçamentária é o procedi-

mento administrativo previsto na Lei Federal nº.
8.666/93 que precede a realização da despesa
e que abate, contabilmente, parcela da dotação
orçamentária autorizada, até o saldo existente
na dotação.

§1º. A reserva orçamentária será realizada
mediante o encaminhamento pela secretaria
interessada para autorização da Secretaria de
Finanças da “Reserva Orçamentária e Pedido
de Compras”, sendo a mesma analisada em até
03 (três) dias úteis para pedidos encaminhados
via sistema de compras/tributário, e em até 05
(cinco) dias úteis para processos físicos.

§2º. A “Reserva Orçamentária e Pedido de
Compras” deverão ser acompanhadas dos res-
pectivos processos administrativos e/ou de
compras, inclusive quando se tratar de contra-
tos em andamento e para os casos em que
houver necessidade de aditamento de valor.

§3º. A reserva orçamentária deverá ser efe-
tuada pelo valor integral da compra ou contrato
a ser licitado ou aditado que onerará o exercí-
cio vigente, indicando-se o cronograma mensal
de desembolso.

Art. 5º. A “Reserva Orçamentária e/ou
Pedido de Compras” deverá ser acompanhada
de:

I - Termo de Referência
II - Justificativa da compra, devidamente

assinada pelo ordenador de despesa, que
deverá conter sua motivação, quantidade e pra-
zos de entrega, valor médio estimado a ser
contratado, local de entrega ou da prestação do
serviço e demais condições específicas do
objeto contratado, em obediência ao disposto
pela Lei nº 8.666/93.

III - Orçamentos em número mínimo de três
propostas em via original ou, em se tratando de
recebimento por meio de mensagem eletrônica
ou de cópia da via recebida por fax, deverão ter
carimbo/assinatura do solicitante e estar devi-
damente datadas;

IV - Mapa de preços dos orçamentos rece-
bidos com a respectiva média dos preços ofer-
tados.

§1º. Nenhuma solicitação de reserva será
recebida ou terá prosseguimento sem a obser-
vância do disposto neste artigo, bem como se
não estiver acompanhada do respectivo pro-
cesso administrativo e/ou de compra.

§2º. Para instrução de pedidos de dispensa
e inexigibilidade de licitação, os procedimentos
a serem adotados são os que estão previstos
no Decreto nº 2.764 de 15 de Janeiro de 2021.

CAPÍTULO III
DA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Art. 6º. A solicitação de empenho é o ato

formal contendo todas as informações e proce-
dimentos mencionados no art. 4º deste Decreto
que terá a devida autorização do
Secretário/Ordenador de Despesa e será enca-
minhado para a Secretaria de Finanças, com
antecedência mínima de 10 (dez) dias para a
data necessária de emissão, acompanhado do
respectivo processo administrativo e/ou de
compra, seja para início e formalização de con-
tratos, seja para contratos em andamento, e
ainda, para os casos em que houver necessi-
dade de aditamento de valor.

§ 1º. Ocorrendo divergência entre o valor
reservado e o valor da solicitação de empenho,
deverão ser adotadas as seguintes providên-
cias:

I - no caso do valor constante da solicitação
de empenho ser superior ao valor reservado, a
Secretaria de Finanças, em caso de licitações,
informará à secretaria interessada, que deverá
alternativamente:

a) decidir pela revogação do certame por
entender que os preços ofertados não estão
convenientes nem oportunos para a administra-
ção com vistas ao melhor aproveitamento dos
recursos disponíveis;

b) decidir pela manutenção do valor da des-
pesa, se assim for recomendável e, neste caso,
providenciar o Pedido de Alteração de Dotação
Orçamentária – PADO, baseado na informação
devidamente formalizada pela Secretaria de
Finanças sobre a existência de fluxo de ingres-
sos em níveis superiores ao previsto inicial-
mente para a receita municipal e/ou na infor-
mação devidamente formalizada pelo respecti-
vo secretário de outra pasta sobre a existência
de excesso de disponibilidade orçamentária,
em qualquer outro órgão da Administração
Direta, em montante que viabilize o remaneja-
mento das disponibilidades entre os órgãos
e/ou revisão de programação da própria secre-
taria interessada mediante cancelamento total
ou parcial de saldos de reserva e de empenho.

II - se o valor da solicitação de empenho for
inferior ao reservado, o saldo remanescente da
reserva será automaticamente cancelado
mediante procedimento a ser adotado pela
Secretaria de Finanças.

§ 2º. Nos primeiros dias do exercício finan-
ceiro de 2021, o Secretário/Ordenador de
Despesa, nos termos das competências fixadas
neste artigo, deverão providenciar a emissão
“Reserva Orçamentária e Pedido de Compras”
para a vigência dos contratos e outras despe-
sas e obrigações de duração continuada, limi-
tada ao exercício vigente, obedecidas as dispo-
sições fixadas no art. 4º deste Decreto, em
especial:

I - vencimentos, salários, vantagens pes-
soais e outros acréscimos aos funcionários e
servidores da Municipalidade, cujo gerencia-
mento é de responsabilidade da Secretaria de
Administração;

II - obrigações patronais e outros encargos
previdenciários, cujo gerenciamento é de res-
ponsabilidade da Secretaria de Administração;

III - manutenção da frota de veículos e
combustível, cujo gerenciamento é de respon-
sabilidade da Secretaria de Serviços Urbanos;

IV - materiais estocáveis sob responsabili-
dade das Secretarias de Saúde, Educação e
Finanças;

V - consumo de água, energia elétrica, tele-
fone sob responsabilidade das Secretarias de
Saúde, Educação e Administração;

VI - coleta de lixo, limpeza pública e aterro
sanitário cujo gerenciamento centralizado é da
Secretaria de Serviços Urbanos;

VII - iluminação pública Secretaria de
Obras e Planejamento;

VIII - amortização e encargos da dívida,
inclusive precatórios judiciais, cujo gerencia-
mento é de responsabilidade da Secretaria de
Finanças;

IX - acordos judiciais, cujo gerenciamento é

de responsabilidade da Secretaria de Assuntos
Jurídicos e da Secretaria de Finanças;

X - contratos já celebrados e em continua-
ção, para a realização de obras e serviços ou
fornecimento de materiais e locação de imóveis
e equipamentos, cujo gerenciamento é da res-
pectiva Secretaria a qual a despesa estiver alo-
cada;

XI - contratos de publicação de atos ofi-
ciais, cujo gerenciamento é do Gabinete do
Prefeito, e de publicidade e divulgação, cujo
gerenciamento é da Secretaria de
Comunicação;

XII - convênios e outros ajustes necessá-
rios para repasses financeiros às entidades,
cujo gerenciamento é da respectiva Secretaria
a qual a despesa estiver alocada.

CAPÍTULO IV
DO EMPENHO
Art. 7º - Empenho é o ato da autoridade

competente que abate, contabilmente, a res-
pectiva reserva efetuada ou o crédito disponível
para o exercício, criando para o Poder Público
obrigação de pagamento, pendente ou não de
implemento de condição.

Art. 8º - Os empenhos classificam-se na
seguinte forma:

I - empenho ordinário: quando emitido para
atender despesas cuja execução se processam
em uma única etapa ou parcela e cujo valor
seja perfeitamente definido com antecedência;

II - empenho por estimativa: quando emiti-
do para atender despesas que se processam
em mais de uma etapa, e cujo valor total ou das
parcelas não sejam previamente definíveis com
exatidão;

III - empenho global: quando emitido para
atender despesa que se processa em etapas e
cujos valores das parcelas sejam perfeitamente
definíveis com antecedência.

Art. 9º - O empenho obedecerá às classifi-
cações institucionais, funcionais-programáticas
e econômicas consoantes valores definidos na
“Reserva Orçamentária e/ou Pedido de
Compras” e solicitação de empenho, salvo se,
diante da análise processual, contábil e legal,
procedida pelas áreas técnicas da Secretaria
de Finanças, for detectado impedimento para a
sua efetivação.

§ 1º. Na ocorrência de constatação de
impedimento de que trata o caput deste artigo,
a Secretaria de Finanças restituirá o expedien-
te ao órgão emitente, para regularização do
mesmo.

§ 2º. O eventual saldo de empenho decor-
rente do encerramento de contratos e de outras
despesas deverá ser objeto de pedido de can-
celamento por parte da Secretaria responsável
pela execução e encaminhado para a
Secretaria de Finanças.

CAPÍTULO V
DA LIQUIDAÇÃO E ORDEM DE PAGA-

MENTO
Art. 10.  A Ordem de Pagamento é o ato

autorizado pelo Secretário/Ordenador de
Despesa no processo de pagamento, por meio
de solicitação, que define, com precisão do
valor e do mês de ocorrência, a parcela da des-
pesa a ser liquidada e paga na oportunidade,
em relação ao montante da despesa objeto do
empenho emitido.

Art. 11.  A Ordem de Pagamento abate,
contabilmente, o valor total do empenho ordiná-
rio ou parcialmente o saldo do empenho esti-
mativo ou global, e será emitida sempre após
ter sido concretizado o atestado de realização e
entrega do bem, serviço ou obra objeto do
empenhamento no respectivo documento fiscal,
respeitando-se o cronograma mensal de
desembolso.

Art. 12.  A Ordem de Pagamento será emi-
tida somente após observância do contido nos
artigos 10 e 11, sendo que a Secretaria interes-
sada deverá encaminhar o respectivo processo
com antecedência mínima de 10 (dez) dias do
vencimento, devendo guardar perfeita confor-
midade com os dados do empenho correspon-
dente e com o documento fiscal referente ao
objeto.

Parágrafo único. Se o processo de paga-
mento devidamente instruído nos termos dos
artigos 10 e 11 for encaminhado fora do prazo
estabelecido no caput, caberá ao Secretário/
Ordenador de Despesa apresentar a devida
justificativa para o ocorrido.

CAPÍTULO VI
DA QUOTA DE REGULARIZAÇÃO
Art. 13.  A Secretaria de Finanças estabe-

lecerá a Quota de Regularização no montante
que abrange parte das dotações globais das
Secretarias, consoante especificado no Anexo
III, constituindo-se em parcela indisponível das
dotações para efeito da execução orçamentá-
ria.

§ 1º. A Quota de Regularização instituída
neste artigo deverá ser mantida de forma a pro-
piciar uma margem de compensação e segu-
rança em face dos valores das despesas rela-
cionados no §2º, do art. 5º deste Decreto, dos
restos a pagar, das despesas extra orçamentá-
rias, das variações imprevistas da despesa e
receita municipais, da concentração de despe-
sas com 13º salário e encargos no final do
exercício, permitindo a contenção da execução
orçamentária dentro dos limites de caixa da
municipalidade.

§ 2º. A liberação da Quota de
Regularização (QR) será sempre condicionada
ao efetivo ingresso ou caracterização de exces-
so de arrecadação, levando-se em conta, inclu-
sive:

I - o comportamento da arrecadação segun-
do as fontes – Tesouro ou Vinculadas;

II - a tendência da arrecadação dos meses
futuros;

III - a política econômico-financeira do
Governo Municipal e as suas prioridades;

IV - o nível de endividamento do município;

V - a quota de regularização oferecida em
compensação a que se pretenda liberar.

CAPÍTULO VII
DO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEM-

BOLSO
Art. 14.  O cronograma mensal de desem-

bolso financeiro estabelecido no Anexo II deste
Decreto, viabilizará o pagamento das despe-
sas, em consonância com os parâmetros esta-
belecidos no Quadro de Detalhamento das
Despesas.

CAPÍTULO VIII
DO PROCESSAMENTO DA DESPESA
Art. 15.  Nenhuma despesa será realizada

sem que:
I- haja dotação orçamentária prevista para

sua finalidade, com saldo suficiente e disponí-
vel, através da juntada da “Reserva
Orçamentária e/ou Pedido de Compras”, solici-
tação de empenho ou de pagamento devida-
mente preenchidos;

II - conste, nos autos correspondentes, a
comprovação da execução dos serviços ou das
obras, ou da entrega dos bens pela autoridade
competente, e do registro pelo Departamento
de Patrimônio no caso de bens permanentes, e
que a execução corresponda ao definido em
contrato ou em outro documento equivalente;

III - esteja de acordo com a Lei Orgânica do
Município, com a Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964 e Lei Federal nº 8.666, de 30 de
junho de 1993 e suas alterações, Lei
Complementar nº 101 de 04 de Maio de 2000,
bem como as demais leis e princípios que
regem a execução da despesa pública.

Art. 16.  A admissão de pessoal, a conces-
são de reajustes ou outras vantagens, a autori-
zação de horas extras e outras despesas de
pessoal, deverão ser precedidas de comprova-
ção de recursos orçamentários suficientes para
atendê-las e da análise prévia do impacto orça-
mentário-financeiro pela Secretaria de
Finanças.

§ 1º. As despesas com pessoal, encargos
previdenciários, e salário-família, inclusive,
horas extras, diferenças apuradas e quaisquer
outras complementações serão pagas apenas
nas seguintes datas:

I - até o dia 5 útil de cada mês, quando do
pagamento geral;

§ 2º. Não se incluem nas disposições conti-
das no §1º deste artigo, as despesas com 13º
salário, férias e as decorrentes de términos ou
rescisões de contrato de trabalho, bem como
de determinação legal ou judicial.

CAPÍTULO IX
DAS DESPESAS E RECEITAS VINCULA-

DAS
Art. 17.  Constituem-se despesas e receitas

vinculadas, para efeito de controle especial da
municipalidade:

I - as despesas e receitas dos Fundos
Especiais, nos termos das leis que os criaram;

II - as despesas aplicadas no desenvolvi-
mento do ensino e as receitas de impostos, nos
termos da Constituição Federal, da Lei de
Diretrizes e Bases (Lei n.º 9.394/96), da Lei
10.013/98 (QESE) e da Lei Orgânica do
Município e de outras Leis que regem a maté-
ria;

III - as despesas e receitas vinculadas aos
programas de seguridade social (Saúde e
Assistência Social);

IV - as receitas e despesas que sejam obje-
tos de contratos de financiamento ou decorren-
tes de transferências por força de convênios.

Parágrafo único.  A gestão para captação
de recursos vinculados, sob responsabilidade
de diversas áreas da atuação governamental,
deverá ser precedida da avaliação de impacto
orçamentário-financeiro a ser realizado pela
Secretaria de Finanças, especialmente em rela-
ção à capacidade orçamentária e financeira de
cumprimento da contrapartida pelo Tesouro
Municipal.

Art. 18. O controle das despesas e receitas
previstas no art.17, bem como a análise e a
prestação de contas, cabe ao
Secretário/Ordenador de Despesa e, subsidia-
riamente, à Secretaria de Finanças.

§ 1º. As secretarias responsáveis pela ges-
tão e execução de contratos e despesas decor-
rentes de recursos vinculados obtidos das esfe-
ras estaduais e federal de Governo serão res-
ponsáveis pelo processo de acompanhamento
das receitas recebidas e pelas respectivas
prestações de contas.

§ 2º.  A elaboração das prestações de con-
tas referente à aplicação mínima constitucional
no ensino e saúde, bem como das transferên-
cias de outros recursos federais e estaduais
recebidos para aplicação nessas áreas da atua-
ção governamental, compete respectivamente
à Secretaria de Educação e Secretaria de
Saúde, com subsídios obtidos junto à
Secretaria de Finanças.

§ 3º. Compete ao Departamento Pessoal
subsidiar os trabalhos de prestação de contas
definidos nos §1º e §2º deste artigo, como o
encaminhamento, até o 15º (décimo quinto) dia
útil de cada mês, do demonstrativo das quanti-
dades de funcionários existentes no último dia
do mês imediatamente anterior, com os respec-
tivos vencimentos brutos e líquidos, no Quadro
Geral da Prefeitura e, especialmente destaca-
dos, os vinculados às atividades ou projetos
ligados diretamente à manutenção e desenvol-
vimento do ensino, saúde e outras áreas da
atuação governamental, nos termos das pro-
gramações estabelecidas.

CAPÍTULO X
DA RESPONSABILIDADE FISCAL
Art. 19.  A criação, expansão ou aperfei-

çoamento de ação governamental que acarrete
aumento de despesa será acompanhada de:

I - estimativa do impacto orçamentário–
financeiro no exercício em que entrar em vigor

e nos dois subsequentes;
II - declarações do Secretário/Ordenador

de Despesa de que o aumento tem adequação
orçamentária e financeira com a lei orçamentá-
ria anual e compatibilidade com o PPA e LDO.

Art. 20.  Bimestralmente, a Secretaria de
Finanças efetuará a avaliação da realização da
receita, considerando o previsto no Anexo I
deste Decreto, e no caso da mesma não com-
portar o cumprimento das metas de equilíbrio
fiscal, a administração promoverá a limitação
de empenhos e movimentação financeira, exce-
ção feita às despesas que constituam obriga-
ções constitucionais e legais, inclusive aquelas
destinadas ao pagamento do serviço da dívida,
e as ressalvadas pela LDO.

§ 1º - As despesas a serem limitadas, serão
avaliadas pela Secretaria Finanças em conjun-
to com o Secretário/Ordenador de Despesa das
áreas a serem contempladas.

§ 2º - Havendo restabelecimento da
Receita Prevista, ainda que parcial, a recompo-
sição das dotações cujos empenhos foram limi-
tados dar-se-á de forma proporcional as redu-
ções efetivadas.

CAPÍTULO XI
DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
Art. 21.  O encerramento do exercício orça-

mentário-financeiro de 2021 será realizado com
base nos seguintes prazos:

I - após 29/10/2021, não serão mais consi-
derados, pela Secretaria de Finanças, qualquer
Pedido de Alteração de Dotação Orçamentária
– PADO, ou mesmo desvinculação de recursos
da Quota de Regularização;

II - após 14/11/2021, não serão mais rece-
bidas as “Reserva Orçamentária e Pedido de
Compras”, para realização no presente exercí-
cio;

III - após 18/11/2021, não serão mais emiti-
das notas de empenho, de qualquer natureza;

IV - após 18/11/2021 não serão mais emiti-
das ordem de pagamento;

V - até 18/11/2021 as Secretarias deverão
encaminhar os pedidos de anulação dos saldos
de empenhos cujos valores ultrapassem a des-
pesa estimada a ser realizada até 31/12/2021;

VI - até 30/11/2021 deverão ocorrer as
prestações de contas referente aos pedidos de
adiantamento.

§ 1º Após as datas previstas nos incisos
deste artigo, somente serão admitidas exce-
ções devidamente justificadas pelo responsável
pela Secretaria da área e autorizadas pela
Secretaria de Finanças.

§ 2º  Na hipótese do descumprimento do
prazo de prestação de contas de adiantamento,
constante do inciso VI deste artigo, o responsá-
vel terá o valor debitado na folha de pagamen-
to referente ao mês de dezembro,  e no caso do
saldo de salário a receber for insuficiente para
quitação integral do valor tomado, a diferença
será inscrita em Dívida Ativa não Tributária.

CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
Art. 22.  Nos meses de abril, julho e outubro

serão realizadas análises trimestrais da execu-
ção orçamentária e financeira de cada secreta-
ria em conjunto com as Secretarias de
Finanças e de Governo.

Art. 23.  A Secretaria de Finanças, através
de resolução, poderá expedir instruções com-
plementares às normas constantes deste
Decreto, abrangendo, principalmente;

I - os procedimentos necessários para que
a execução das despesas da municipalidade
ocorra em perfeita conformidade com este
Decreto, principalmente, para que sejam obe-
decidos aos princípios e normas existentes na
legislação em vigor, inclusive com o estabeleci-
mento de quotas mensais visando ao aprimora-
mento do controle da despesa à luz da efetiva
arrecadação municipal.

II - o estabelecimento de mecanismos pro-
cessuais, contábeis e eletrônicos que viabili-
zem o contínuo e eficiente acompanhamento da
evolução da execução da despesa pública da
municipalidade e que permitam evitar o des-
controle e desvio dos objetivos definidos no
Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, nas prioridades de governo e
nas disposições deste Decreto.

Art. 25.  A partir de 01 de novembro de
2021, a Secretaria de Finanças fica autorizada
a promover o remanejamento de recursos orça-
mentários entre dotações, bem como as anula-
ções de saldos de empenho cujos valores ultra-
passem a competência deste exercício, para
atender às despesas  com pessoal e encargos
trabalhistas, dívidas contratadas e também
para atendimento ao cumprimento da aplicação
Constitucional nas áreas de Educação e
Saúde, assim como outras necessidades detec-
tadas no processo de encerramento da execu-
ção orçamentária de 2021.

CAPÍTULO XIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 26.  As despesas realizadas em desa-

cordo com as determinações constantes deste
Decreto serão objeto de imediata apuração de
responsabilidade.

Art. 27. Este Decreto entra em vigor na
data de sua publicação retroagindo seus efeitos
a partir 1 de janeiro de 2021.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da
Serra, 12 de fevereiro de 2.021 - 56º. Ano de
Emancipação Político-Administrativa do
Município.

Cláudio Manoel de Melo 
Prefeito
Cassio Roberto de S. Pegoraro
Secretário de Finanças
Ronaldo Queiroz Feitosa
Secretário de Assuntos Jurídicos
Pedro Wilson Marques Estanguera
Secretário de Governo 
Publicado no quadro de editais na mesma

data e pela imprensa na forma da lei.
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COMTUR – Conselho Municipal de

Turismo de Rio Grande da Serra
Convocação n.º 01/2021
O Conselho Municipal de Turismo de

Rio Grande da Serra, nos termos da Lei
Municipal n.º 2.227 de 27 de outubro de
2017, CONVOCA todos os membros, titu-
lares e suplentes, com mandatos vigen-
tes, para a 1ª Reunião Ordinária da nova
composição, a ser realizada no dia 19
(dezenove) de de fevereiro de 2021, às
9h, em primeira convocação, no salão do
Fundo Social de Solidariedade, sito à rua
do Progresso, 700, Jd. Progresso, neste
Município. Ausências deverão ser justifi-
cadas com antecedência.

Pauta da Reunião Ordinária n.º
01/2021

1. EXPEDIENTE  
a.Apresentação das propostas do

Plano de Governo pelo Secretário de
Desenvolvimento Econômico e Turístico e
equipe da nova gestão;

b.Apresentação dos novos membros
da Administração Pública;

2.DELIBERAÇÕES (ORDEM DO DIA)
a.Eleição do(a) Presidente (Art. 1º,

§1º e alínea “s” Art. 3º da Lei 2.227/2017)
e designação do(a) Secretário(a)
Executivo(a);

b.Recomposição dos representantes
da Sociedade civil (incisos I a X do Art. 2º
da Lei 2.227/2017);

c.Apresentação de proposta de
Regimento Interno (alínea “t” do Art. 3º da
Lei 2.227/2017);

d.Início da elaboração do Plano
Trianual (inciso III, alínea “a” do Art. 3º da
Lei 2.227/2017);

e.Elaborar calendário de reuniões
para o exercício 2021;

3.INFORMES:
a.Apresentação do status atual do

FUMTUR – Fundo Municipal de Turismo;
Visitantes interessados em participar

da sessão deverão comparecer no dia e
fazer a inscrição durante o expediente. 

Publique-se.
Rio Grande da Serra, 15 de Fevereiro

de 2021.
CRISTOPHER FERRAZ DE ARAÚJO
Presidente do COMTUR

Ordem Cronológica
Atendendo instrução do artigo 5º da

lei nº 8666, relacionamos abaixo o paga-
mento efetuado com a justificativa de
alteração de ordem cronológica: Recurso:
110000 Tesouro – Geral – Prestação de
Serviços CNPJ: 45.209.863/0001-01 –
Terwan Soluções em Eletricidade indús-
tr ia e Comércio Ltda - Empenho nº
2295/20 – Valor 181.950,43 – Vencimento
26/05/20 – Pagamento 28/05/20-
Justificativa: Pagamento de serviço de
caráter essencial, tendo em vista o dis-
posto no inciso do art.10 da Lei Federal
7.783/89, sendo que a ausência de paga-
mento acarretaria na suspensão da manu-
tenção corretiva e preventiva, eficiência e
ampliação do sistema de i luminação
pública, causando transtornos à adminis-
tração municipal.  Recurso: 110000
Tesouro – Geral – Prestação de Serviços
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de SP S.A -
Empenho nº 240/20 – Valor 92.061,01 –
Vencimento 23/06/20 – Pagamento
23/06/20-Justificativa: Pagamento de ser-
viço de caráter essencial, tendo em vista
o disposto no inciso do art.10 da Lei
Federal 7.783/89, sendo que a ausência
de pagamento acarretaria a suspensão do
fornecimento de energia e implicaria na
paralisação das atividades da administra-
ção municipal. Recurso: 110000 Tesouro
– Geral – Prestação de Serviços CNPJ:
61.695.227/0001-93 – Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de SP S.A -
Empenho nº 240/20 – Valor 100.081,65 –
Vencimento 23/07/20 – Pagamento
23/07/20-Justificativa: Pagamento de ser-
viço de caráter essencial, tendo em vista

o disposto no inciso do art.10 da Lei
Federal 7.783/89, sendo que a ausência
de pagamento acarretaria a suspensão do
fornecimento de energia e implicaria na
paralisação das atividades da administra-
ção municipal. Recurso: 110000 Tesouro
– Geral – Prestação de Serviços CNPJ:
45.209.863/0001-01 – Terwan Soluções
em Eletricidade indústria e Comércio Ltda
- Empenho nº 2422/20 – Valor 81.471,40
– Vencimento 22/08/20 – Pagamento
15/09/20 - Justificativa: Pagamento de
serviço de caráter essencial, tendo em
vista o disposto no inciso do art.10 da Lei
Federal 7.783/89, sendo que a ausência
de pagamento acarretaria na suspensão
da manutenção corretiva e preventiva,
eficiência e ampliação do sistema de ilu-
minação pública, causando transtornos à
administração municipal.  Recurso:
110000 Tesouro – Geral – Prestação de
Serviços CNPJ: 61.695.227/0001-93 –
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de
SP S.A - Empenho nº 240/2020 – Valor
113.758,89 – Vencimento 24/08/20 –
Pagamento 24/08/20 - Justi f icat iva:
Pagamento de serviço de caráter essen-
cial, tendo em vista o disposto no inciso
do art.10 da Lei Federal 7.783/89, sendo
que a ausência de pagamento acarretaria
a suspensão do fornecimento de energia
e implicaria na paralisação das atividades
da administração municipal.  Recurso:
110000 Tesouro – Geral – Prestação de
Serviços CNPJ: 61.695.227/0001-93 –
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de
SP S.A - Empenho nº 240/2020 – Valor
94.985,33 – Vencimento 29/10/20 –
Pagamento 29/10/20 - Justi f icat iva:
Pagamento de serviço de caráter essen-
cial, tendo em vista o disposto no inciso
do art.10 da Lei Federal 7.783/89, sendo
que a ausência de pagamento acarretaria
a suspensão do fornecimento de energia
e implicaria na paralisação das atividades
da administração municipal.  Recurso:
110000 Tesouro – Geral – Prestação de
Serviços CNPJ: 45.209.863/0001-01 –
Terwan Soluções em Eletricidade indús-
tr ia e Comércio Ltda - Empenho nº
3989/20 – Valor 90.174,65 – Vencimento
20/11/20 – Pagamento 23/11/20 -
Justificativa: Pagamento de serviço de
caráter essencial, tendo em vista o dis-
posto no inciso do art.10 da Lei Federal
7.783/89, sendo que a ausência de paga-
mento acarretaria na suspensão da manu-
tenção corretiva e preventiva, eficiência e
ampliação do sistema de i luminação
pública, causando transtornos à adminis-
tração municipal.  Recurso: 100068 –
Transferencias e convenios Estaduais –
Vinculados – Prestação de Serviços
CNPJ: 01.966083/0001-30 – Via Nova
Pavimentação e Construções Ltda-
Empenho nº 2384/20- Valor 371.826,50 -
Vencimento 05/06/20 – Pagamento
26/08/20 - Justificativa: Pagamento da
medição real izado conforme l iberação
tardia do recurso pelo Concedente –
Banco do Brasil.

Rio Grande da Serra , 12 de fevereiro
de 2.021

DECRETO MUNICIPAL Nº.  2.776, DE
16 DE FEVEREIRO DE 2.021

“Declara ponto facultativo e suspende
o expediente nas repartições públicas
municipais no dia 17 de fevereiro de
2.021 e dá outras providências.”

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

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica declarado ponto faculta-

tivo e suspenso o expediente nas reparti-
ções públicas municipais no dia 17 de
fevereiro de 2.021. 

Art. 2º. - As unidades que prestam
serviços essenciais ou obrigatórios à
população, funcionarão através de plan-
tões ou de escalas efetuadas pelas
Secretarias a elas subordinadas.

Art. 3º. - Este decreto entra em vigor

na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Rio Grande
da Serra, 16 de fevereiro de 2.021 - 56º.
Ano de Emancipação Polít ico-
Administrativa do Município.

Claudio Manoel Melo - prefeito
Ronaldo Queiroz Feitosa - secretário

de Assuntos Jurídicos
Pedro Wilson Marques Estanquera -

secretário de Governo
Publicado no quadro de editais na

mesma data e pela imprensa na forma da
lei.

DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.774, DE
10 FEVEREIRO DE 2.021

“Dispõe sobre nomeação dos mem-
bros do Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente – COMDEMA.” 

CLAUDIO MANOEL MELO, Prefeito
Municipal de Rio Grande da Serra, usan-
do das atribuições que lhe são conferidas
por lei

DECRETA
Art. 1º. - Ficam nomeados, nos termos

da Lei Municipal nº. 1.769, de 03 de junho
de 2009, alterada pela lei municipal n°.
2.335 de 01 de novembro de 2019, para
compor o Conselho Municipal de Defesa
do Meio Ambiente, os membros abaixo
relacionados:

a) Representantes da Secretaria
do Verde e Meio Ambiente

I-Titular: Fernando Cesar Alvares 
II-Suplente: Claudio Fernando Pereira
b) Representantes da Secretaria

Municipal da Saúde:
I-Titular: Isabel Crist ina de Souza

Torres Dias
II-Suplente: Kannandra Luiza

Signoretti Navarro
c) Representantes da Secretária

de Educação:
I-Titular: Josenildo Galdini de Melo
II-Suplente: José Benedito da Silva
d)Representantes do PROCON:
I-Titular: Vivian Valverde Corominas 
II-Suplente: Anderson Concesso de

Paula
e) Representantes da Secretaria de

Governo
I-Titular: Juliana Ferreira Rodrigues
II-Suplente: Wilson de Souza
f) Representantes da Associação

Com. Ind. E Agropecuária de Rio Grande
da Serra – ACIARGS

I-Titular: Paula Horácio
II-Suplente: Noel Aparecido
g)  Representantes da Associação

Fibras da Serra
I-Titular: Maria Aparecida Machado

Cabral 
II- Suplente:  Luiza Maria de Jesus
III-Titular:  Magda Margarete

Quintiliano Cabral
IV- Suplente:  Roseli Almeida dos

Santos
h) Representantes da Associação

Civi l  Vinculada ao Meio Ambiente:
Associação dos Presbiterianos para
Inclusão Social – APRISCO

I-Titular: Edson Carvalho
II-Suplente: Amaury Monteiro Junior
i)  Representantes da Associação

Amigos de Bairro: Associação
Comunitária Unidos do Jardim Encantado
– ACUJE

I -Titular: Altair Ventura da Silva
II  -Suplente: Dorival Aparecido

Justino
Art. 2º. - Este Decreto entra em vigor

na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da
Serra, 10 de  fevereiro de 2.021 - 56º.
Ano de Emancipação Polít ico-
Administrativa do Município.

CLAUDIO MANOEL DE MELO
Prefeito
PEDRO WILSON MARQUES ESTAN-

QUERA
Secretário de Governo
RONALDO QUEIROZ FEITOSA

Secretário Assuntos Jurídicos
SAMARA PAVANI
Secretaria Municipal do Verde e Meio

Ambiente
Publicado no quadro de editais na

mesma data e pela imprensa na forma da
lei.

DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.773, DE
09 DE FEVEREIRO DE 2.021

“Dispõe sobre o retorno presencial
das atividades escolares na Cidade de
Rio Grande da Serra”

CLAUDIO MANOEL DE MELO,
Prefeito do Município de Rio Grande da
Serra, Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Decreto Estadual
nº. 64.994, de 28 de maio de 2020, que
dispõe sobre a medida de quarentena de
que trata o Decreto nº. 64.881, de 22 de
março de 2020 e institui o Plano São
Paulo;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal
nº. 2689, de 24 de março de 2020, que
declara estado de calamidade pública no
Município de Rio Grande da Serra para
enfrentamento da pandemia decorrente
do Coronavírus; 

D E C R E T A
Art. 1º.  Este decreto dispõe sobre o

retorno presencial das atividades escola-
res na Cidade de Rio Grande da Serra,
em razão da pandemia decorrente do
Coronavírus. 

Art. 2º.  Fica estabelecido, a contar da
data deste decreto, o retorno presencial
das atividades escolares, de forma gra-
dual, na rede de ensino privada, para os
ensinos infanti l ,  fundamental,  do
Município de Rio Grande da Serra. 

Art. 3º. O retorno presencial das ativi-
dades escolares para a rede estadual, da
Cidade de Rio Grande da Serra, será de
forma gradual, a partir de 09 de fevereiro
de 2021, para os ensinos infantil, funda-
mental e médio.  

Art. 4º. – Fica estabelecido o retorno
presencial das atividades escolares, de
forma gradual, na rede de ensino pública,
do Município de Rio Grande da Serra, a
contar de 5 de abril de 2.021.

Art. 5º.  As instituições de ensino
deverão obedecer aos seguintes critérios:

I - Para os ensinos infantil, fundamen-
tal e médio:

a) presença limitada a 50% (cinquenta
por cento) dos alunos matriculados;

b) presença intercalada dos alunos na
escola, devendo a escala ser estipulada
por cada instituição.

Art. 6º.  Para o funcionamento presen-
cial, das instituições de ensino, deverão
ser observadas as seguintes medidas:

I -   utilização obrigatória de máscaras
de proteção facial;

II -  distanciamento mínimo de 1,5m
(um metro e meio) entre as pessoas, sina-
lizando posições   no piso ou assentos,
sempre que necessário;

III - uti l ização dos bebedouros de
água potável apenas com copos descartá-
veis e garrafas próprias;

IV -  adaptação de áreas de uso
comum para evitar aglomeração;

V -   não realizar atividades que pos-
sam gerar aglomeração;

VI -  manter ventilação natural, evitan-
do o uso do ar-condicionado, sempre que
possível;

VII - limpeza e higienização periódi-
cas dos locais e objetos de uso comum;

VIII - disponibilizar álcool em gel em
pontos estratégicos;

IX -   divulgação de informações acer-
ca da prevenção e enfrentamento da pan-
demia decorrente do Coronavírus;

X -   aferir a temperatura corporal das
pessoas restringindo o acesso caso este-
ja acima de 37,5ºC.

Parágrafo único - Além das medidas
previstas neste artigo, deverão ser obser-
vados os protocolos sanitários do
Município de Rio Grande da Serra e do

Governo do Estado de São Paulo.
Art. 7º. A Secretaria de Educação e

Cultura deverá expedir normas comple-
mentares para regulamentar os procedi-
mentos necessários para o retorno gra-
dual das aulas presenciais na rede muni-
cipal de ensino.

Art. 8º. - Este decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Rio Grande
da Serra, 09 de fevereiro de 2.021 - 56º
Ano de Emancipação Polít ico-
Administrativa do Município.

CLAUDIO MANOEL DE MELO
Prefeito
RONALDO QUEIROZ FEITOSA
Secretário de Assuntos Jurídicos
PEDRO WILSON MARQUES ESTAN-

QUERA
Secretário de Governo
MARIA DA PENHA AGAZZI FUMA-

GALLI
Secretária de Educação e Cultura
Publicado no quadro de editais na

mesma data e pela imprensa na forma da
lei.

EXTRATO
TERMO DE NOTIFICAÇÃO 
RESCISÃO UNILATERAL DE CON-

TRATO
Processo Administrativo nº 2171/2019

– Modalidade Tomada de Preços nº
02/2019

Contrato nº 01/2020
Causa da Rescisão: Inexecução par-

cial do objeto contratual
Fundamento Legal: art. 77, art. 78,

inciso I, II, IV, V e XII c/c art.79/ art.81/87
e seguintes  todos da Lei Federal nº
8.666/93, e violação contratual por parte
da RR Construções e Serviços Ltda.

A Prefeitura Municipal de Rio Grande
da Serra, pessoa jurídica de direito públi-
co, inscri ta no CNPJ/MF sob nº
46.522.975/0001-80, resolve rescindir por
atendimento legal e ao interesse público,
unilateralmente, o termo de contrato em
referência, o fazendo com amparo legal
no art.78, inciso IV e IV, da Lei nº.
8.666/93, já que a empresa RR CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA descum-
priu a cláusula 3.1 do contrato nº.
01/2020, ou seja, INEXECUÇÃO PAR-
CIAL DO OBJETO, caracterizando pela
ausência de justificativa da paralisação
da obra, consoante se depreende da
documentação constante do Processo
Administrativo nº. 2171/2019. Fica conce-
dido o prazo legal de 05 (cinco) dias úteis
para o contraditório e a ampla defesa,
nos termos do inciso I do art. 109 da Lei
Federal 8.666/93. Data da assinatura:
18/02/2021 – Eduardo Vieira do
Nascimento – Secretário de Obras e
Planejamento.

RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO DO
CONTRATO nº 03/2018 - Proc. nº
559/2017 – CONTRATADA: INTER-TEC
SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA EPP –
CNPJ: 18.351.823/0001-27- Objeto:
Empresa especializada para atualização,
customização e manutenção do site ofi-
cial, incluindo hospedagem e suporte téc-
nico,  atendendo a Secretaria de
Comunicação da Prefeitura Municipal de
Rio Grande da Serra.– Prorrogação: 12
(doze) meses; Valor Total do Aditivo: R$
13.462,96. Data Assinatura: 01/02/2021.

RESUMO DO 5º TERMO ADITIVO DO
CONTRATO nº 02/2017 - Proc. nº
729/2016 – CONTRATADA: REDE SOL
FUEL DISTRIBUIDORA S/A – CNPJ:
02.913.444/0001-43 - Objeto:
Fornecimento de combustível de forma
parcelada, que atenderá a frota de veícu-
los de diversas secretarias da Prefeitura
Municipal de Rio Grande da Serra.–
Prorrogação: 12 (doze) meses; Valor
Total do Aditivo: R$ 623.400,00. Data
Assinatura: 23/01/2021.
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