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ATENÇÃO Palmeira D' Oeste

R$
Por MÊS

SEM TAXAS DE JUROS MENSAL

ÔP R  do S LO
R E S I D E N C I A L

para ser FELIZ!
Não vai faltar espaço

Você que está esperando ou em dúvida em adquirir seu lote.
O Loteamento Residencial Pôr Do Sol está vendendo seus  

Lotes de 200m² por apenas:

Infraestrutura toda em andamento

REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL
O Velório Municipal de Ma-

rinópolis foi reformado para 
oferecer melhores condições às 
pessoas que utilizam para velar 
seus entes.

Acreditamos que essa seja uma 

maneira do executivo municipal 
mostrar respeito aos que estão no 
local em um momento tão difícil.

Segundo a administração essa 
reforma já era solicitada pela po-
pulação há muitos anos e agora 

com aval do prefeito Joaquim 
Peres a obra foi executada.

Foi realizada pintura total do 
prédio, adaptação estrutural, 
manutenção e trocas elétricas, 
além de problemas de infiltração 

corrigidos.
Agradecemos a administração 

municipal, todos os funcionários 
envolvidos e a câmara municipal 
pela parceria e luta pelo conforto 
dos munícipes de Marinópolis.

MARINÓPOLIS

A empresa Delícias do Porco 
foi visitada pelos representantes 
da Associação Comercial no dia 
18/10 para tratarem de um assun-
to que não é comum na rotina da 
entidade.

Depois de unirem forças com 
os Vereadores Vilson de Dalas e 
Tomate a Associação Comercial 
ressaltou para os proprietários 
da empresa o quanto é impor-

tante para Palmeira D’Oeste 
à permanência da empresa no 
município.

Há tempos o Vereador Vilson 
de Dalas e Tomate já tratavam 
desse assunto junto aos empre-
sários e agora, com a chegada 
da Associação Comercial, fi-
cou definido que a empresa 
FICARÁ EM PALMEIRA 
D’OESTE.

O empresa, representada pelo 
Sr.  Jefferson Sestari afirmou que 
a transferência para Fernandópo-
lis será realizada normalmente, 
contudo, devido aos pedidos 
dos Vereadores, eles irão criar 
um setor de DEFUMADOS e 
manterá as famílias trabalhando 
na empresa.

A empresa se enche de esperan-
ça com funcionários do legislativo 

que buscam somar e pensam no 
seu município em PRIMEIRO 
LUGAR.

Agradecemos a presença dos 
representantes da Associação Co-
mercial, Celso Curti e Dim Polai-
ne, Além, claro! Aos vereadores 
Vilson de Dalas e Tomate.

Palmeira D’Oeste encontrará o 
progresso com pessoas que bus-
cam somar e não diminuir.

PARCERIAS QUE CONSTROEM
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Não vai faltar espaço

Você que está esperando ou em dúvida em adquirir seu lote.
O Loteamento Residencial Pôr Do Sol está vendendo seus  

Lotes de 200m² por apenas:

Infraestrutura toda em andamento

ESTRADAS RURAIS - PALMEIRA D’OESTE
SERÃO 6 QUILÔMETROS DE ESTRADA.

Mais uma vez o Prefeito Dodô 
foi pessoalmente checar o an-
damento de obras em Estradas 
Rurais.

Desta vez foi no Bairro Espirito 
Santo e serão 6 QUILÔMETROS 
DE ESTRADA. 

Os trabalhos serão acompa-
nhados pelo Fiscal da Prefeitura 
e pelo próprio prefeito durante 
as obras

Melhorias como, conservação, 
quebra de barrancos, nivelamento 
para controle do escoamento da 
água e “bigodes”, fazem parte 
das atividades realizadas pelo 
maquinário da prefeitura.

Desde o início de seus traba-
lhos o Prefeito Dodô continua 
mostrando muita preocupação 
com as estradas rurais e quem 
mora na zona rural tem observado 
máquinas trabalhando próximo 
de sua propriedade. 

Em outra oportunidade prefeito 
no disse que, pra ele “...estradas 
rurais não ligam apenas a proprie-
dade rural ao município urbano, 
mas sim, leva itens de consumo 
altamente necessários para nos-
so dia a dia, principalmente para 
nossa mesa...”

Parabenizamos o trabalho dos 
funcionários municipais coman-
dado pelo fi scal Léo, ao prefeito, 
aos vereadores, proprietários 
rurais que cedem o espaço de 
sua terra para a obra e todos os 
envolvidos que contribuem de 
alguma maneira.

PREFEITO DE SANTA FÉ DO SUL 
VISITA SÃO FRANCISCO

Por: Anderson Pimenta
O prefeito da Estância Turística 

de Santa Fé do Sul-SP, Ademir 
Maschio, esteve visitando o mu-
nicípio de São Francisco, onde 
foi recebido no Paço Municipal 
Edson Stelut (Sede da Prefei-
tura).

Oportunidade onde os prefei-
tos trocaram informações perti-
nentes à administração pública 
e sobre a gravidade nosso atual 
momento político econômico.

Prefeito Ademir, parabenizou 
o prefeito Maurício pelo bom 
trabalho que realiza cuidando da 
bela São Francisco e sua popula-
ção e fi nalizou dizendo:

“Maurício é o prefeito das 
grandes conquistas, foi o prefeito 
da região que mais conquistou 
juntos aos governos estadual e 
federal. Aproveito para convi-

região. O Maschio é o prefeito 
das inovações, das grandes trans-
formações” (Prefeito Maurício). 

O prefeito Maurício, confi rmou 
presença na inauguração da deco-
ração natalina de Santa Fé do Sul 
e retribuiu o convite convidando 
o prefeito Ademir Maschio para 
prestigiar com sua presença no 1º 
Moto Rock in São Francisco que 
acontecerá nos dias 13, 14 e 15 
de dezembro desse ano de 2019. 

Foto: Foto: Maurício Honó-
rio de Carvalho (prefeito de São 
Francisco) e Ademir Maschio 
(prefeito da Estância Turística 
de Santa Fé do Sul).

PREFEITURA DO MUNICÍ-
PIO DE SÃO FRANCISCO SP.

Visite nosso site: http://saofran-
cisco.sp.gov.br/

GOVERNO DO POVO - CI-
DADE FELIZ 

dar toda São Francisco e região 
para a inauguração da decoração 
natalina da nossa Estância Tu-
rística de Santa Fé do Sul que 
acontecerá no dia 15 de novem-
bro próximo” (Prefeito Ademir).  

Por sua vez o prefeito Maurício 
Honório de Carvalho, disse:

 “A população de Santa Fé do 
Sul está de parabéns por eleger o 
Ademir Maschio para prefeito, 
foi um avanço, surge aqui uma 
nova liderança regional que 
poderá fazer muito não só pela 
Estância Turística de Santa Fé 
do Sul, mas sim por toda nossa 
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Nesta última sexta-feira 27/09/2019 tivemos a tradicio-
nal Tarde Sertaneja de Palmeira D’Oeste onde diferentes 
municípios se encontram em nosso centro cultural para 
cantar e se divertir. O prefeito Dodô participou dando 

abertura ao evento e a coordenadora do CRAS Marcela 
narrou todo o conteúdo. A primeira Dama Andréa presti-
giou e permaneceu durante todo o evento. Tanto para quem 
assiste quanto para quem participa o evento é realmente 

emocionante e contagiante. Fica muito mais fácil entender 
a expressão “Melhor Idade” quando vemos os sorrisos nos 
rostos dos presentes. Nestes eventos a professora Priscila 
resgata junto aos idosos a trajetória do musica sertaneja 

de forma cantada. Parabenizamos a todos os funcionários 
que participam e colaboram de alguma forma!

Confi ram algumas fotos dessa maravilhosa tarde ser-
taneja.

TARDE SERTANEJA PALMEIRA D’OESTE

DEPUTADO ITAMAR BORGES ENTREGA 
AMBULÂNCIA PARA APARECIDA D’OESTE 
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Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!

Foi assinado em São Paulo 
Convênio para recapeamento 
TOTAL da prainha de Dalas e de 
mais 4 ruas do Distrito de Dalas.

Na ocasião estavam Prefeito Pe-
zão Montanari, Deputado Estadual 
Paulo Corrêa Júnior e o Presidente 
do Patriotas, Adilson Barroso.

A Prainha de Dalas e o Distrito 
de Dalas estavam precisando 
desse Recap e o Prefeito Pezão 
não mediu esforços para tal 
emenda.

O Vereador Vilson de Dalas 
nos passou que feitos como este 
estão ligados ao esforço conjun-
to do Prefeito Pezão, do Vice 
Dodô e todos os Vereadores.

A pavimentação asfáltica, 
como qualquer estrutura, sofre 
desgastes causados por fenôme-
nos climáticos, ação do tempo e, 
claro, pela própria rodagem de 
veículos. Torna-se necessária, 
periodicamente, a realização de 
serviços visando a conservação 
ou o reparo da malha de asfalto.

Normalmente, antes de qual-
quer intervenção, faz-se estu-
do da condição do pavimento, 
sempre precedido de duas ava-

liações, uma funcional e outra 
estrutural. O objetivo destas 
análises é a coleta de dados da 
condição da superfície pavimen-
tada para que sejam defi nidas 
as opções de restauração apro-
priadas.

Numa avaliação funcional, 
é observado se a área de roda-
gem apresenta trincos, racha-

duras, deformações defi nitivas 
ou superfi ciais. Em relação à 
estrutura, observa-se possíveis 
defl exões na superfície sob car-
ga ou a presença de bacias de 
deformação.

Na correção de defeitos fun-
cionais são empregados alguns 
tipos de revestimento, como 
lama asfáltica, com selagem de 

trincas e rejuvenescimento, tra-
tamento superfi cial simples ou 
duplo, que restaura a aderência 
superfi cial, microrrevestimento 
asfáltico, para minimizar con-
dição abrasiva acentuada, entre 
outros produtos e técnicas.

Parabéns a todos os envolvi-
dos! Principalmente a população 
de Dalas e Prainha de Dalas.

DALAS E PRAINHA DE DALAS

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO ASSINA DOIS 
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

O prefeito Maurício Honório 
de Carvalho esteve na capital 
São Paulo nessa terça-feira 03/
julho/2018 de Solidariedade do 
Governo do Estado de São Pau-
lo para assinatura do convênio 
Artesão.

O convênio Artesão tem por 
oferecer gratuitamente cursos 
de qualifi cação profi ssional 
para pessoas em situação de 
vulnerabilidade e que buscam 
uma recolocação no mercado 
de trabalho

O vice-prefeito José Yone-
zawa o Issau, acompanhou o 
prefeito Maurício nessa viagem.

Já de retorno à São Francisco 
na quarta-feira 04/julho/2018 
o prefeito Maurício recebeu 
um uma ligação telefônica da 
Secretaria de Habitação do Go-
verno do Estado, onde deveria 
estar de regresso à capital na 
quinta-feira dia 05/julho/2018 
para assinatura de um impor-

tante convênio.
Assim sendo o prefeito Maurício 

em um “bate-volta”, rapidamente 
retornou à São Paulo onde esteve 
na Secretaria da Habitação do Es-
tado de São Paulo e na presença do 
secretário Paulo Cesar Matheus da 
Silva, assinou um convênio no va-
lor de R$174.814,46 (cento setenta 
e quatro mil, oitocentos e quatorze 
reais e quarenta e seis centavo) 
para a construção de uma praça 
no Conjunto Habitacional José 
Honório de Carvalho “COHAB 
ZÉ HONÓRIO” a praça levará o 
nome de Praça da Bíblia.

Vale lembrar que esse convênio 
tem a participação do deputado 
estadual Orlando Bolçone e do 
ex-prefeito de São José do Rio 
Preto Valdomiro Lopes.

Por: Anderson Pimenta 
PREFEITURA DO MUNICÍ-

PIO DE SÃO FRANCISCO SP.
GOVERNO DO POVO – CI-

DADE FELIZ
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O campeonato regional de fut-
sal, tradicionalmente realizado 
em Palmeira D’Oeste no meio 
do ano trouxe junto contigo uma 
homenagem especial para uma 
pessoa muito especial, o Senhor 
Reinaldo Castellani.

O troféu Dim Castellani, faz re-
ferência a uma pessoa que dedicou 
muito dos seus esforços ao espor-
te. Por isso, o Professor Floriano, 
Secretário de Esporte, não pensou 
duas vezes ao realizar a homenagem 
ao Senhor Reinaldo Castellani. A 
família esteve presente durante o 
torneio e também fez uma nota de 
agradecimento. Oito equipes dis-
putaram o prêmio de R$ 4.000,00 
além to troféu de 1º lugar e elas são:

Campeonato Regional de Futsal – Palmeira D’Oeste 2018

# PALMEIRA D’OESTE 
(Time 1) - # Sorveteria Saborosa 
(Time 2 de Palmeira D’Oeste)

# Santa Fé do Sul - # Parana-
íba - # Selvíria - # Nova Canaã 
- # Pereira Barreto e # General 

Salgado
Em dois grupos com 4 times, 

todos se enfrentaram em suas 

chaves e os classifi cados foram 
direto para semifi nal. A grande 
fi nal foi disputada pelos times 

de Santa Fé e Paraní-
ba, onde a equipe de 
Santa Fé levou a me-
lhor.

Parabenizamos a 
todos os times pelo 
comportamento em 
campo, pela arbi-
tragem que mandou 
super bem, ao pro-
fessor Floriano (Tio 
Girão) pela organi-
zação do campeo-
nato e pela homena-
gem. Agradecemos 
também ao Prefeito, 

sempre solícito aos torneios es-
portivos de Palmeira D’Oeste, ao 
Vice Dodô e todos os Vereadores.
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EM #LIVE DO DETRAN/SP, MÉDICO DO HC DÁ 
DICAS DE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTAS

Marcelo Rosa de Rezende afirma que a maioria das mortes no trânsito é resultado do comportamento imprudente
O médico Marcelo Rosa de Re-

zende, do Instituto de Ortopedia 
e Traumatologia do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medi-
cina da Universidade de São 
Paulo (USP), não tem dúvi-
das: as mortes e lesões graves 
sofridas pelos motociclistas 
são resultado, na maior parte 
dos casos, do comportamento 
irresponsável no trânsito.

Motociclista, Rezende par-
ticipou nesta terça-feira (24) 
da #live organizada pelo De-
tran.SP sobre como conduzir 
uma moto em segurança. Foi 
a última transmissão feita 
pelo Facebook da série rea-
lizada pelo órgão em parceria 
com o Hospital das Clínicas 
acerca de saúde no trânsito.

“O comportamento mais 
grave de um motociclista é 

não entender o veículo que 
está usando. A moto é um ve-
ículo bom, ágil, econômico, 
que ajuda muito no transpor-
te nas grandes cidades. Mas 
é preciso saber que se trata 
de um mecanismo extrema-
mente frágil”, diz.

No Estado de São Paulo, 
34% das vítimas de trânsito 
são motociclistas, de acordo 
com dados do Infosiga SP, 
sistema de dados do Governo 
de São Paulo que traz men-
salmente informações sobre 
acidentes.

Nas conversas do dia a dia 
com pacientes vítimas de 
traumas graves, Rezende diz 
perceber que muitos não têm 
noção a respeito dos compor-
tamentos imprudentes que 
adotam.  Segundo ele, prati-

dicina da USP e citada pelo 
especialista durante a #live, 
os homens (92%) com idade 
média de 30 anos são as prin-
cipais vítimas de acidentes 
com motocicletas.

“O jovem tem um ímpeto 
maior, quer mostrar as habili-
dades, mas é preciso lembrar 
que moto não é para isso. No 
trânsito, é preciso dirigir de 
uma forma absolutamente 
segura”, defende.  

Principais traumas e lesões
Na cidade de São Paulo, 

onde os motociclistas utili-
zam os corredores de trânsi-
to, são comuns as colisões 
laterais, em que os membros 
inferiores são atingidos. De 
acordo com Rezende, o HC 
recebe muitas vítimas de fra-
turas expostas nos membros 

inferiores e são frequentes as 
amputações.

Outra situação comum é 
a projeção do motociclis-
ta, o que causa traumas nos 
membros superiores, fraturas 
graves, lesões na coluna e 
traumas crânio-encefálicos. 
“Infelizmente, os maiores 
doadores de órgãos são os 
motociclistas. É uma estatís-
tica muito triste”, lamenta.

Motociclistas vítimas de 
acidentes costumam ficar 
longos períodos internados 
em recuperação. A pesquisa feita 
USP mostra que, do total de en-
trevistados, apenas 20% tiveram 
alta após antes de seis meses de 
internação e 80% permaneciam 
em tratamento, com limitações 
funcionais e sequelas (30% delas 
definitivas).

camente todos afirmam que 
não provocaram os acidentes.

Entre os principais com-
portamentos imprudentes, 
o médico destaca o excesso 
de velocidade como o mais 
perigoso. E nesse contexto, 
os entregadores de comida in-
tegram um grupo de alto ris-

co, segundo Rezende. “Eles 
deveriam cumprir um tempo 
mínimo nos trajetos, sem se 
arriscar tanto.”

Juventude
De acordo com a pesquisa 

“Causas de Acidentes com 
Motociclistas”, realizada em 
2013 pela Faculdade de Me-

O que há de especial no Templo da 
Boa Vontade (TBV)? Por que o local 
atrai gente de tantas partes do Brasil 
e do mundo? Situado no coração 
do Brasil, o Templo da Paz, como 
também é conhecido, é um ícone 
místico e espaço dedicado à Espiri-
tualidade Ecumênica. Suas portas 
permanecem abertas dia e noite para 
atender peregrinos e visitantes em 
busca de um local para orar ou me-
ditar livremente, conforme a crença 
de cada um. Segundo dados oficiais 
da Secretaria de Estado de Turis-
mo do Distrito Federal (Setur-DF), 
anualmente, mais de um milhão de 
pessoas visitam o monumento.

Conectando com boas energias
No TBV, o sentimento de paz é 

todo o tempo lembrado pelas pessoas 
que frequentam o local. É comum os 
peregrinos surpreenderem-se a cada 
ambiente visitado. Em 2013, por 
exemplo, a guitarrista Bibi McGill, 
da equipe da cantora norte-america-
na Beyoncé, aproveitando a agenda 
de shows da artista no Brasil, esteve 
na Pirâmide da Paz: “É exatamente 
o que precisava para trazer paz para 
minha vida, para trazer purificação e 
um pouco de cura e tranquilidade. Ao 
caminhar na parte escura [da espiral, 
na Nave do TBV], fiquei pensando 
no meu crescimento, do que quero 
me libertar, em que quero mudar. Ao 
chegar no centro, conectei-me com 
a energia do Céu, com a energia da 
Terra, e trouxe isso para o meu cora-
ção. Depois, caminhei na parte clara, 
saindo da espiral mais leve e muito 
conectada” declarou a guitarrista, 
que postou várias fotos da visita em 
sua conta nas redes sociais.

Outros integrantes da equipe de 
Beyoncé acompanharam Bibi na 
visita ao monumento. O cinegrafista 

Templo da Boa Vontade — uma energia extraordinária que ultrapassa fronteiras
para montar um espaço semelhante 
na casa dela.

“O Mistério de Deus Revelado”
A Pirâmide das Almas Benditas 

também recebeu a visita do músico, 
cantor e compositor Robert Plant, 
que foi vocalista da banda britânica 
Led Zeppelin. Considerado um dos 
grandes astros do rock, Plant foi ao 
Templo da Boa Vontade para meditar 
antes de uma apresentação na capital 
federal. Ele estava acompanhado 
por produtores e integrantes de seu 
atual grupo, The Sensational Space 
Shifters. Na ocasião, afirmou que 
muito ouviu falar da Pirâmide da 
Paz, por isso fez questão de conhe-
cer o monumento na primeira visita 
dele à capital do Brasil. No TBV, o 
cantor percorreu todos os ambientes 
e, diante da Mandala, repetiu o ritual 
dos peregrinos, estendendo as mãos 
à frente da obra, para refletir e orar. 
Utilizando a câmera do celular, o ro-
queiro fotografou a inscrição situada 
no Salão Nobre que traz este pensa-
mento do fundador do TBV, José de 
Paiva Netto: “Se há noite escura, 
também existe manhã radiante”. 

Depois de caminhar pela espiral e 
observar o Cristal Sagrado, o cantor 
destacou a qualidade da música am-
biente da Nave do TBV, que favorece 
a meditação. Naquele instante, os 
peregrinos ouviam as composições 
do Oratório O Mistério de Deus Re-
velado, de autoria do compositor 
Paiva Netto. Sabendo disso, Plant 
perguntou, então, como conseguiria 
aquele CD. Em seguida, com o disco 
em mãos, simpaticamente brincou: 
“Posso tocá-las no meu show?”.

Sonho que se tornou realidade
O fundador da Legião da Boa 

Vontade (LBV), Alziro Zarur (1914-
1979), sonhou um dia erguer um 

Douglas Porter, a trompetista Crystal 
Ravél Torres e o fotógrafo Robin 
Harper percorreram os ambientes e 
registraram imagens. Todos se mos-
traram fascinados com a referência 
à Espiritualidade Ecumênica em um 
local onde pessoas de todas as classes 
sociais, etnias, religiões e filosofias 
de vida são recebidas de braços aber-
tos. Na opinião de Crystal Torres, 
que, por conta da profissão, já viajou 
por muitos países, é possível sentir no 
Templo da Boa Vontade uma energia 
extraordinária. Segundo ela, a expe-
riência deixou uma forte impressão. 

“O Templo [da Boa Vontade] é mui-
to mágico, muito espiritual. É um 
lugar lindo para visitar, alcançar o 
equilíbrio e reorientar-se espiritual-
mente. Gostei muito do encontro de 
ideologias e de culturas religiosas, 
porque, no final das contas, Deus é 
Amor. A maior lição que eu aprendi 
é que não importa onde você está, 
Deus é Amor, pois Deus se expressa 
das mais diferentes formas. É muito 
bonito ver tudo isso presente em um 
único lugar.” A visita ao TBV foi tão 
marcante, que Crystal resolveu bus-
car inspiração na ambiência do lugar 

templo do ecumenismo, aberto a 
todas as pessoas que buscassem paz 
e um encontro consigo mesmas e 
com a espiritualidade. Em vida, o 
saudoso jornalista, radialista e poeta 
carioca anunciou o elevado propó-
sito de construir o Templo da Boa 
Vontade na capital do Brasil. Seu 
fiel sucessor, o jornalista, radialista 
e escritor José de Paiva Netto, não 
economizou esforços para concre-
tizar esse ideal. Em 1985, durante 
memorável congresso legionário 
dedicado às mulheres, em Belo Ho-
rizonte/MG, convocou o povo, que 
prontamente atendeu ao chamado. 
“Promessa que o nosso amigo (Za-
rur) fez é uma promessa nossa. Ele 
disse que a LBV daria ao Brasil um 
templo onde as pessoas realmente 
confraternizariam. Para construí-lo, 
nossa principal ferramenta será a Fé 
Realizante, e essa Fé os legionários, 
principalmente as mulheres, têm so-

bejamente...”, afirmou Paiva Netto.
Há 30 anos, o Templo da Boa Von-

tade cumpre o papel de acolher todos 
que, nos desafios da vida, precisam 
de um momento de reflexão. “Se há 
necessidade de um teto para as pessoas 
se protegerem das intempéries atmos-
féricas, urgente se faz um local que as 
abrigue das tormentas do sentimento, 
esquecidas as suas diferenças religio-
sas, ideológicas, políticas, econômicas, 
de modo a se refazerem espiritualmen-
te, descansando das procelas íntimas. 
Todo mundo tem uma dor que não con-
ta a ninguém, desde o mais poderoso ao 
mais simples dos homens, até mesmo 
os Irmãos ateus”, destaca o fundador 
do Templo do Ecumenismo Divino.

Participe das comemorações dos 
30 anos do Templo da Boa Vontade!

Quadra 915 Sul — Brasília/DF — 
Confira a programação acessando: 
www.amigosdotbv.org.
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE
Processo nº009 - 13/09/2019
Ref. Aposentadoria Especial
Interessado: ADELSON MARIANO DE BRITO

Decisão        
 

ADELSON MARIANO DE BRITO, já qualificado nos autos, 
pleiteou sua Aposentadoria Especial, uma vez que o requerente 
apresentou todos os documentos comprobatórios da condição 
de segurado o que corroborou para a concessão do beneficio.

 
processo está devidamente autuado com os documentos 

comprobatórios e demais peças que demonstra a necessidade 
da concessão do beneficio Especial. 

É o relatório.

Decido. A Aposentadoria Especial é procedente visto que está 
devidamente comprovado pelos documentos constantes nos 
autos que o servidor completou todos os requisitos necessários, 
fazendo jus ao benefício com proventos proporcionais , estando 
assim de acordo com o disposto na Lei Complementar Municipal 
nº. 05/2012.

 
Publique. Registre. Intime-se
           
D’ Oeste, (SP), 13 de Setembro de 2019.

MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO
SUPERINTENDENTE   
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA ÚNICAVARA ÚNICARUA XV DE NOVEMBRO, 4871VARA 
ÚNICAVARA ÚNICAVARA ÚNICAVARA ÚNICACOMARCA DE 
PALMEIRA D'OESTE
FORO DE PALMEIRA D'OESTE
VARA ÚNICA
Rua XV de Novembro, 4871, ., Centro - CEP 15720-000, Fone: (17) 
3651-1317, Palmeira D'oeste-SP - E-mail: palmeiradoeste@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0000882-59.2015.8.26.0414 - Ordem 619/2015
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária
Requerente: ANA MARIA DE MENDONÇA VIEIRA

Justiça Gratuita

Vara ÚnicaVara Única
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0000882-59.2015.8.26.0414

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Palmeira D'Oeste, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rafael Salomão Oliveira, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que ANA MARIA DE MENDONÇA VIEIRA ajuizou ação de 
USUCAPIÃO, visando o imóvel denominado parte do lote 12 da quadra 22, situado com frente 
para a Rua Rio de Janeiro, medindo 10 metros de frente e fundos por 14,5 metros na linha da 
frente aos fundos, contendo como benfeitoria uma casa de alvenaria de tijolos coberta com telhas 
romanas e telhas onduladas, com 108,74 m² contendo 2 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, área 
de serviço, alpendre com garagem, devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal de São 
Francisco sob nº 000296-00, e registrado no Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de 
Palmeira d'Oeste sob nº 5819, tendo em face do arrolamento de bens deixados pelos falecimentos 
de Alcides do Amaral Mendonça e Anna Odette Siqueira de Mendonça, passado a ser tão somente 
do herdeiro Alcides do Amaral Mendonça e sua esposa Rita Miriam Berto do Amaral Mendonça. 
A autora ajuizou a ação alegando posse mansa e pacífica há quase 23 anos, portanto no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Palmeira D'oeste, aos 16 de março de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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RQTROZTOP_WEN�bUc�MbVI�UI�08?�cIL�I�U��ZÒTYX#T̀#PWYON��ba I�FG��I�I��IM�G�FIc�<DUVIc�G�FG�%GUGFbVD�5IcD�

FG��GcCcN�MGcbFGUVG�G�FIKb�babDFI�UD�5CD��Ic&�0DMaIc�?Ga'�bIN�U��̀RWXPN��I DL�9Cb��8DaDVDN�UD��bFDFG�FG�

8DaKGbMD�F(1GcVGW<8N�078�RXQYZWZZZN�FG�aDMDUFIWI\D]�DLcIaCVDKGUVG�bU�DdD��FG�G)GM�GM�dGccIDaKGUVG�Ic�

DVIc�FD�JbFD��bJba�G�UIKGDFI\D]��IKI��CMDFIMN�GK��DM*VGM�FG�bUbVbJIN�I\D]�<M\D]T�5ILGMVI�FG�1abJGbMD�FIc�

<DUVIcN�LMDcbaGbMIN��IUJbJGUVGN�FbDMbcVDN�dIMVDFIM�FI�FI�CKGUVI�FG�bFGUVbFDFG�5��U��ỲT̀_PTZXOWYN�bUc�MbVI�
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CAMAC
FONE: (17) 3651-1423
FONE/FAX: 3651-1339

CANÁRIO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES

RUA BRASIL, Nº 56-100 - CENTRO - PALMEIRA D’OESTE-SP

Jornalista Responsável: Luide Amorim Mendes

“Amarás o teu próximo como a ti mesmo”
Refletindo sobre a socieda-

de em que vivemos, podemos 
concluir que estamos passando 
por grandes desafios sociais e 
religiosos. O ser humano está se 
tornado totalmente indiferente 
com o próximo. Mas, quem é 
o nosso próximo? Essa mesma 
pergunta um doutor da lei a fez 
a Jesus.

Jesus respondeu-lhe usando 
uma simples parábola, a do “Bom 
Samaritano”, para explicar quem 
é o próximo. Um homem que 
descia de Jerusalém para Jericó 
e caiu nas mãos de assaltantes 
que lhe arrancaram tudo, espan-
caram-no e o deixaram ferido. 
Passou um sacerdote, viu aquele 
homem caído e seguiu adiante 
por outro lado do caminho. As-
sim também um levita. Por fim, 
passou um samaritano, viu aquele 
homem caído, teve compaixão e 
ajudo-o, cuidando de suas feridas 
(cf. Lc 10, 29-37).

A pergunta que parece óbvia, 
“quem é o meu próximo? ”, Jesus 
no-la apresenta de forma diferen-
te: como nós fazermos próximos 
de nossos irmãos e irmãs? Nós 
todos, sobretudo as novas gera-
ções, excessivamente envolvidas 
com as novas tecnologias, esta-
mos tendo sensibilidade uns para 

com os outros e construindo uma 
coexistência saudável?

Podemos levantar muitas per-
guntas e ter bons ideais, mas é ne-
cessário agir, estar junto e cuidar, 
ou melhor, se colocar a lavar os 
pés uns dos outros (cf. Jo 13, 14), 
seguindo o exemplo de Cristo. A 
Campanha da Fraternidade deste 
ano, vem nos mostrar caminhos 
para vivermos a caridade de forma 
mais coletiva, tendo como tema as 
“Políticas Públicas”. Como cida-
dãos que somos, temos que estar a 
serviço da coletividade, seguindo 
o exemplo do “Bom Samaritano”.

Com o Sínodo para a Amazô-
nia, convocado pelo Papa Fran-
cisco, que está ocorrendo de 6 a 
27 deste mês, a Igreja Católica 
está dando um belo exemplo 
de atenção aos povos sofridos 
da Amazônia. Este Sínodo tem 
como objetivo olhar para nos-
sos irmãos e irmãs que acabam 
vivendo sem dignidade e que 
precisam de cuidados e, assim, 
valorizar as culturas indígenas e 
de outros povos que ali vivem, 
que se sentes excluídos da so-
ciedade; e olhar também para o 
nosso meio ambiente, que está 
sendo degradado. 

Por isso, o Sínodo está tratando 
a Amazônia sob o ponto de vista 

da ecologia integral. Que este Sí-
nodo possa nos ajudar a ter um 
novo olhar com relação aos nossos 
irmãos e irmãs da Amazônia, a 
exemplo do “Bom Samaritano”, 
e assim podemos honrar o manda-
mento que Cristo nos deixou: amar 
o próximo com a nós mesmos.

Jesus conclui a parábola di-
zendo ao doutor da lei: “Qual 
dos três, em tua opinião, foi o 
próximo do homem que caiu 
nas mãos dos assaltantes? Ele 
respondeu: Aquele que usou 
de misericórdia para com ele; 
Jesus então lhe disse: ‘Vai, e 

também tu, faze o mesmo’” (Lc 
10, 36-37). 

Portanto, precisamos olhar o 
nosso próximo com caridade e 
esperança, para podermos ter um 
bom futuro, seguindo exemplo 
do “Bom Samaritano” que aju-
dou aquele irmão caído à beira 
do caminho, pois precisamos ser 
“misericordiosos como Deus Pai 
é misericordioso” (Lc 6, 36). 

André Aparecido Matanovich
Seminarista e estudante de 

Teologia da Diocese de Jales 
17/10/2019.

STF, TÓFFOLI E A PRISÃO EM 
SEGUNDA INSTÂNCIA

Se nada mudar, o Supremo 
Tribunal Federal deverá decidir 
nesta quinta-feira (17) sobre a 
prisão (ou não) dos condenados 
em segunda instância. A definição 
poderá alterar a jurisprudência 
e levar à libertação de 170 mil 
condenados nesta situação em 
todo o país. Porém, o grande 
indutor dessa mobilização é o 
ex-presidente Lula, preso des-
de 7 de abril do ano passado em 
função da condenação no caso 
do apartamento triplex do Gua-
rujá, em que foi apenado pela 13ª 
Vara Federal de Curitiba, cuja 
sentença teve confirmação no 
TFR-4 (4º Tribunal Federal de 
Recursos). É decisão intrincada, 
já que os cinco ministros tidos 
como “garantistas” da presunção 
de inocência (Gilmar Mendes, 
Ricardo Lewandowski, Marco 
Aurélio Mello, Celso de Mello 
e Rosa Weber) devem votar pela 
não execução da sentença nesse 
nível do processo, enquanto ou-
tros cinco (Alexandre de Moraes, 
Edson Fachin, Luiz Fux, Luís 
Barroso e Cármen Lúcia) conti-
nuarão defendendo a prisão dos 
réus assim que se decide o recur-
so de segunda instância. Assim, 
ficará nas mãos do presidente da 

corte, Dias Toffoli, o solitário e 
importante voto de desempate.

O veredito de Toffoli ganha im-
portância e visibilidade. Existem 
abalizadas opiniões tanto para um 
quanto ao outro lado da questão. 
A suprema corte e seus ministros 
sofrem severo ataque e pressões 
de todos os lados. As redes so-
ciais, nova e influente tribuna da 
sociedade, trazem pronunciamen-
tos que vão desde a defesa contra 
ou a favor até a temerária inter-
venção militar com o fechamento 
do STF e, também, do Congresso 
Nacional. O momento exige mui-
ta reflexão e grandeza. O melhor 
é fortalecer e manter respeitáveis 

as instituições em vez de bani-las. 
Assim preceitua a democracia.

Apesar de sua reconhecida 
notoriedade no cenário nacional, 
Lula não deveria ser o motivador 
de um quadro crítico como esse. 
Qualquer decisão – que o bene-
ficie ou penalize – merecerá as 
críticas dos divergentes; a crítica 
é garantida, vindo de um lado ou 
do outro. Logo, o que se espera 
das autoridades e dos poderes é 
serenidade e até uma certa dose 
de patriotismo. Que os ministros 
do STF, ao decidirem a questão 
mirem exclusivamente o viés da 
justiça efetiva e, sem se preocupar 
que sejam os diretos beneficiados 

ou prejudicados, decidam pelo que 
for melhor ao país e sirva à efetiva 
prática da Justiça.

Uns pregam o direito de o réu 
defender-se em liberdade até a 
condenação transitada em julga-
do. Outros advertem que isso leva 
à impunidade dos que têm dinhei-
ro para pagar bons advogados e 
abusar de recursos protelatórios. 
Aí reside o problema. Que Deus 
ilumine os responsáveis pela de-
cisão e todos pensem exclusiva-
mente no País, jamais em réus, 
interesses ou ideologias...

 
Tenente Dirceu Cardoso Gon-

çalves

O deputado Itamar Borges esteve no 
município de Aparecida D’Oeste nesta 
quinta-feira, 02 de julho, para a entrega 
de uma ambulância, juntamente com o 
prefeito Maercio, a primeira-dama Marli 
e os vereadores José Bonfim e Gilberto.

A ambulância foi destinada pelo de-
putado Itamar ao município por meio de 
emenda parlamentar. 

“Uma conquista importante para Apa-
recida D’Oeste, especialmente neste 
momento em que precisamos nos unir 
e contribuir para a saúde da nossa popu-
lação”, fala o parlamentar, que tem forte 
atuação no município e na região. 

Itamar Borges tem a Saúde como prio-
ridade de seu mandato. O deputado co-
ordena a Frente Parlamentar das Santas 
Casas e Hospitais Filantrópicos e é autor 
da Lei 16.109/16, que torna permanente o 
auxílio financeiro do governo do Estado 
às instituições filantrópicas, o Programa 
Santa Casas SUStentáveis. 

Fabiana Alves - MTB: 88722 Samantha 
Andrade - MTB: 87447 Assessoria de 
Comunicação

DISTRITO 
DE DALAS – 

FINALIZAÇÃO DA 
REDE DE ESGOTO
Através de ofício a SABESP informou à Prefei-

tura Municipal de Palmeira D’Oeste que a segunda 
fase para conclusão da rede de esgoto de Dalas foi 
licitada com sucesso! Ficamos ainda mais felizes 
quando descobrimos que a obra será realizada por 
uma empresa de Palmeira D’Oeste. Parabéns J. A. 
Tinelli Marques & Cia. Ltda vencedora da licitação. 
Agora, finalmente a população de Dalas poderá 
usufruir desse antigo sonho e conversando com o 
dono da empresa ele combinou conosco de entregar 
a obra em no máximo 3 meses e que irá cumprir a obra 
com excelência!

Progresso urbano de verdade em Dalas! Vamos em 
frente, em breve mais novidades boas para o Distrito.
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PADRE EDVAGNER DEFENDE SUA TESE DE DOUTORADO EM ROMA
ARTIGO

O padre Edvagner Tomaz da Cruz, 
presbítero da Diocese de Jales, defen-
deu sua Dissertação de Doutorado no 
dia 26 de junho de 2020, na Universi-
dade Gregoriana – Faculdade de Teo-
logia, em Roma. O trabalho tem como 
título: “A Igreja Particular segundo o 
olhar dos documentos conclusivos 
das Conferências Gerais do Episco-
pado Latino-americano e do Caribe 
e sua relação com o pensamento do 
Papa Francisco”. 

A motivação pela temática, que 
culminou com a dissertação do dou-
torado, iniciou-se desde os anos do 
Mestrado, período no qual o padre 
Edvagner se motivou a pesquisar so-
bre o tema da Diocese no Documen-
to de Aparecida. A esse respeito diz 
ele: ‘existe também uma motivação 
pessoal e posso dizer vocacional, já 
que na maior parte dos meus anos 
como presbítero diocesano, atuei na 
Diocese de Jales e vi a importância 
e a  necessidade de se ter consci-
ência sobre o que é realmente uma 
Igreja Particular, onde “está e opera 
verdadeiramente a Igreja de Cristo” 
(Decreto Christus Dominus, 11)’.

O trabalho teve como base princi-
pal o estudo sobre a Igreja Particular 
ou Diocese. É um tema que pertence 
à Teologia Dogmática e mais espe-
cificamente à Eclesiologia. A disser-
tação se ocupou em olhar, escrever e 
propor um perfil de Igreja Particular 
segundo os escritos do Episcopado 
da Igreja Latino-americana e cari-
benha. O termo Igreja Particular 
é considerado como sinônimo de 
Diocese.

O tema da teologia da Igreja Par-

ticular e seus desdobramentos na 
figura do bispo diocesano, na vi-
vência de uma Igreja Povo de Deus, 
Igreja Mistério e Igreja comunhão 
teve grande relevância no Concílio 
Vaticano II. A pesquisa fez um per-
curso em busca de perceber como a 
Igreja da América Latina acolheu o 
Concílio por meio das Conferências 
Gerais do Episcopado Latino-ame-
ricano e caribenho. 

O trabalho abordou o tema da 
Igreja Particular segundo o olhar 
das cinco Conferências Gerais do 
Episcopado Latino-Americano ce-
lebradas em: Rio de Janeiro (1955), 
Medellín (1968), Puebla (1979), 
Santo Domingo (1992) e em Apa-
recida (2007). Estas Conferências, 
de modo especial com seus Docu-
mentos Conclusivos, além de serem 
oficialmente a voz do Episcopado 
deste Continente, representam a 
teologia do Magistério Episcopal 
Latino-americano.

Em sequência, o trabalho relacio-
nou o tema da Igreja Particular com 

o pensamento do Papa Francisco, 
descobrindo em alguns de seus escri-
tos considerações importantes para a 
Igreja Universal e a Igreja Particular. 
Percebe-se a necessidade de que 
a Diocese se apresente como uma 
Igreja em saída, uma Igreja sinodal 
e uma Igreja a serviço de todos e 
de modo especial dos mais pobres, 
construindo um caminho para o Rei-
no de Deus.

O último capítulo apresentou uma 
breve síntese histórica sobre a Dio-
cese de Jales, também uma análise 
de suas propostas pastorais, por meio 
da análise dos Planos de Pastoral e 
das linhas de ação nestes mais de 60 
anos de sua fundação. Ressaltou-se 
como a Diocese de Jales acolheu toda 
a temática do Concílio Vaticano II 
e encaminhou seu trabalho pastoral 
diocesano nas trilhas das Conferências 
do Episcopado Latino-americano. 

Segundo a teologia da Igreja Par-
ticular, os bispos são os primeiros 
responsáveis em cuidar, coordenar e 
ensinar o Povo de Deus. Seguindo esta 

teologia, foram identificadas, no texto 
da pesquisa, estas características pre-
sentes na história da Diocese de Jales, 
ou seja, os bispos, com seu presbitério, 
realizaram e continuam realizando o 
trabalho vocacional, o incentivo na 
formação de comunidades e a valo-
rização dos leigos, capacitando-os 
para uma Igreja missionária que seja 
presença de amor e transformação na 
sociedade.

Algumas conclusões do trabalho 
são: uma Igreja Particular, ou seja, uma 
Diocese, deve assumir o seu papel de 
sujeito no processo evangelizador, 
criar comunhão, ser aberta à conversão 
e se ocupar com uma pastoral deci-
didamente missionária. Em vista da 
construção do Reino de Deus, a Igreja 
Particular deve assumir sua vocação 
de ser a Igreja de Jesus Cristo em ser 
uma Igreja em saída e uma Igreja si-
nodal, cumprindo o Evangelho de 
Jesus, sendo uma Igreja servidora, 
samaritana, aberta a acolher a todos 
e cuidando especialmente dos mais 
pobres.

J. C. MINGATI & 
MINGATI LTDA.

Defensivos, Fertilizantes e 
Produtos Agropecuários em Geral

Tel. (17) 3651-1298 - 
Palmeira d’Oeste - SP

TRAGÉDIA E ESPERANÇA EM TEMPOS DE PANDEMIA
DOM REGINALDO ANDRIETTA, BISPO DIOCESANO DE JALES

ARTIGO

Poucos meses apenas, após os 
primeiros casos de contaminação 
da COVID-19 no Brasil, chegamos 
a um número alarmante de mortos. 
Se esse vírus surgiu e se alastrou no 
mundo por negligência humana, 
um óbito por esse motivo já seria 
demasiado, pois a vida de cada pes-
soa é infinitamente preciosa. As 
ações da Organização Mundial da 
Saúde para combater esse vírus são 
valiosas, mas estão sendo suficien-
tes? Os Estados Nacionais e todos 
os segmentos da sociedade estão 
adotando medidas condizentes e 
coerentes para salvar vidas?

Evidentemente, a responsabili-
dade primeira por cuidar da vida 
é de cada indivíduo. No entanto, 
quanto mais uma pessoa assume 
funções de liderança nas esferas 
familiar, profissional, empresarial, 
educacional, associativa, comu-
nitária, cultural, comunicativa, 
religiosa, econômica e política, 
mais pesa sobre ela a responsabi-
lidade ética por medidas em defesa 
da vida. Pesam sobre os governos 
das nações, especialmente as mais 
ricas, sobre a Organização das 

Nações Unidas e sobre as grandes 
corporações econômicas, respon-
sabilidades maiores.

Algumas nações já passaram 
pelo pior momento da pandemia. O 
Brasil, hoje, é seu epicentro.

Aqui, a catástrofe anuncia-se 
maior. A disseminação comuni-
tária é altíssima e acelera-se des-
controladamente. O “genocídio” 
alertado pelo Papa Francisco na 
carta que escreveu à Associação 
Pan-Americana de Juízes para os 
Direitos Sociais, no último dia 28 
de março, é hoje realidade. Inte-
resses econômicos influenciam 
distintas instâncias de governo, 
sobrepondo-se às vidas humanas 
que se perdem por falta de medidas 
sensatas e honestas.

A desonestidade é tamanha a 
ponto de muitos gestores públicos 
demonstrarem que medidas reais 
de controle comprometeriam seus 
interesses eleitorais. Grande parte 
do povo, de algum modo, desin-
formado, ingênuo, manipulado, 
excluído de participação e muitas 
vezes reprimido, se torna refém 
desses interesses mesquinhos. As 

consequências dessa situação são 
macabras, preocupando, sobrema-
neira, a Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil, que assim se ex-
pressa em sua análise da conjuntura 
realizada no passado mês de junho:

“O atual governo central optou 
por caminhos tortuosos no enfren-
tamento à pandemia. Na contramão 
da ciência, das recomendações da 
Organização Mundial da Saúde 
e desdenhando de experiências 
exitosas no combate à COVID-19, 
como o isolamento social, criou 
uma ‘tempestade perfeita’, asso-
ciando de maneira enviesada as 
crises econômica e política à crise 
sanitária. Essa associação indevida 
mitigou esforços para o combate à 
pandemia e produziu graves ten-
sões institucionais, com potencial 
para aumentar os conflitos sociais e 
produzir uma erosão democrática.”

O colapso no atendimento hos-
pitalar, alertado desde o início da 
pandemia, se alastra, agora, pelo 
país. Se o momento é catastrófico, 
onde chegaremos com as medidas 
paliativas, ora em curso?

Tornamo-nos gado que vai para 

o matadouro. Resta-nos a justiça 
divina. Essa não falha. Se, com fé, 
por ela combatemos, temos certeza 
da vitória. Afinal, “se Deus é por 
nós, quem será contra nós?”

(Rm 8,31). Em tudo nos torna-
mos mais que vencedores, graças 
a Jesus Cristo que nos amou por 
primeiro (cf. Rm 8,37). Seu amor 
nos liberta e nos impele à ação (cf. 
2Cor 5,14).

Por isso, em meio à tragédia 
atual, é esperançoso ver tantos 
profissionais, sobretudo da saú-
de, arriscando suas vidas para 
salvar outras, e a imensa rede 
de solidariedade gerada por 
entidades sociais, religiosas, 
educativas, profissionais e de 
movimentos populares. É es-
perançoso ver, também, a luta 
de muitos em defesa de setores 
marginalizados. É esperançoso, 
enfim, ver crescerem em todos 
os cantos do país, manifestações 
em prol de uma nação na qual 
as vozes democráticas valham 
mais do que as insanidades de 
um presidente e as astúcias de 
seus palacianos.
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à  COVID-19

Municípios brasileiros iniciam instalação de Centros 
de Atendimento para pacientes com a Covid-19

O Ministério da Saúde creden-
ciou 807 Centros de Atendimento 
de mais de 760 municípios brasi-
leiros para o combate à pandemia 
da Covid-19. Esses centros vão 
servir para identificar, preco-
cemente, casos do novo coro-
navírus e atender pessoas com 
síndrome gripal. 

Os Centros de Atendimento 
vão prestar auxílio ao Sistema 
Único de Saúde (SUS). Nesses 
locais será possível identificar e 
tratar casos com sintomas leves 
de coronavírus. A expectativa é 
de que os centros ajudem a desa-
fogar a demanda pelas unidades 
de saúde da Atenção Primária 
e, assim, esses locais voltem à 
rotina habitual, com serviços 
voltados para a saúde da criança, 
consultas de pré-natal e acompa-
nhamentos de doentes crônicos, 
como diabéticos e hipertensos, 
por exemplo. 

Além disso, essas unidades 
podem reduzir a ida de pessoas 
com sintomas leves aos servi-
ços de urgências ou hospitais. O 
município de Manga, em Minas 
Gerais, já está se preparando 
para iniciar o atendimento à 
população no Centro de Aten-
dimento a partir da próxima 
semana. A unidade adaptada 
fica no bairro JK, no centro da 
cidade.  

O centro vai concentrar todos 
os testes para diagnóstico da 
Covid-19 no município e vai 
atender todos os pacientes com 
sintomas da doença, afirma a 
secretária de Saúde de Man-
ga, Paula Beatriz de Almeida. 
Segundo ela, isso vai permitir 
que as outras unidades de saúde 
tenham mais estrutura para re-
tomar o atendimento de rotina. 

“Vamos voltar o atendimento 
da atenção básica para a proposta 
inicial de atendimento ao hiper-
tenso, ao diabético que, hoje, não 
é que teve que ser interrompido, 
mas houve a necessidade de um 
olhar diferenciado para a questão 

do coronavírus”, justifica.  
ADESÃO

De acordo com o Ministério da 
Saúde, qualquer município brasi-
leiro pode implantar um Centro de 
Atendimento. Para isso, basta 
solicitar credenciamento junto 
ao órgão. A solicitação passa 
por análise técnica e orçamen-
tária e deve ser feita pela pá-
gina e-Gestor AB. 

Dos mais de 5 mil municí-
pios do país, 767 já aderiram 
à iniciativa. Por meio de uma 
portaria, o Governo Federal li-
berou mais de R$ 250 milhões 
para que os gestores dessas 
cidades deem o pontapé inicial 
na instalação das unidades. 
Os municípios são livres para 
criar um espaço específico 
para o Centro de Atendimen-
to ou aproveitar estruturas já 

disponíveis na rede de saúde 
local, como unidades de saúde, 
unidades mistas, policlínicas e 
centros especializados. 

Os centros devem ter con-
sultório e salas de acolhimen-
to, isolamento e coleta, além 
de funcionar 40 horas por se-
mana. A equipe que atende no 
local tem que ser composta por 
médico, enfermeiro e técnico 
ou auxiliar de enfermagem.

Preocupada com o avanço 
da Covid-19 no município de 
Sarandi (PR), a secretária de 
Saúde local, Aparecida Ro-
drigues Schwarz, comemorou 
o credenciamento do Centro 
de Atendimento junto Minis-
tério da Saúde. A unidade já 
estava em funcionamento e, 
com o cadastro junto ao órgão, 
mais recursos vão chegar para 

reforçar a equipe de profis-
sionais. 

“Para nós a portaria foi uma 
novidade, porque desde que 
começou a pandemia, estamos 
lutando com todas as forças, 
cortando recursos de outros 
setores para socorrer a área 
do Covid. Com essa solução 
conseguiremos dar uma respi-
rada, porque vamos ter fôlego 
para contratar mais médicos 
pois, os que temos, são a conta 
do atendimento normal do dia-a-
-dia”, destaca. 

Segundo a secretária, o Cen-
tro de Atendimento, localizado 
no Jardim Independência, zona 
norte da cidade, recebe qualquer 
pessoa que esteja com sintoma 
característico do novo coronavírus, 
como febre, tosse e dificuldade 
para respirar. “Estamos testando 

todas as pessoas com sintomas 
ou que já tiveram algum caso de 
pessoas próximas contaminadas 
pelo vírus”, explica. 

NORDESTE PUXA A FILA
A Região Nordeste responde por 

mais de 60% dos municípios que 
foram contemplados com recursos 
para os Centros de Atendimento. 
Ao todo, são 469 cidades. O Ma-
ranhão é o campeão nacional na 
intenção de implantar as unida-
des. São 99, até aqui. Em seguida 
vem outro estado nordestino, a 
Bahia, com 91 municípios. 

Em terceiro lugar entre os es-
tados está Minas Gerais, que tem 
81 municípios cadastrados. Na 
classificação por região, a se-
gunda é a Sudeste (140). Depois 
vêm o Sul (81), o Norte (48) e o 
Centro-Oeste (29). 

Há casos, por exemplo, em 

que há baixa intenção, até o mo-
mento, de criação de centros de 
atendimento. É o caso de Rorai-
ma, onde apenas o município de 
Amajari se cadastrou.

TIPOS DE CENTRO DE 
ATENDIMENTO

De acordo com a portaria regu-
latória, os Centros de Atendimento 
da Covid-19 podem ser de três ti-
pos: 1, para municípios de até 70 
mil habitantes; 2, para municípios 
que têm entre 70 mil e 300 mil mo-
radores; e 3, para municípios com 
mais de 300 mil habitantes. 

Mais de 90% dos municí-
pios que receberam recursos 
da portaria têm Centro de 
Atendimento do tipo 1. São 
710, ao todo. Do tipo 2, são 
51. Poucos são aqueles do 
tipo 3: seis. 

A classificação de cada um 
dos municípios e do Distrito 
Federal lhes dá direito a valo-
res específicos que o governo 
vai repassar todos os meses, 
de junho até setembro, segun-
do a portaria. No entanto, o 
texto é claro ao afirmar que 
o prazo pode ser estendido a 
depender da situação epide-
miológica do coronavírus no 
país. 

Confira os valores que cada 
município recebe por tipologia 
do Centro de Atendimento.

CENTROS 
COMUNITÁRIOS

Com a mesma finalidade, o Mi-
nistério da Saúde também insti-
tuiu os Centros Comunitários. A 
diferença é que esses locais são 
direcionados para atender a po-
pulação de comunidades e fave-
las. O valor repassado para cada 
centro varia entre R$ 60 e R$ 80 
mil, pois depende do tamanho da 
população atendida. O objetivo 
do órgão é que os hospitais con-
centrem os casos mais graves da 
Covid-19. Ao todo, a pasta vai 
investir cerca de R$ 1,2 bilhão 
nos centros de Atendimento e 
Comunitários. 

COVID-19: Fiocruz prevê 
produção de vacina a 
partir de dezembro

à  ESPERANÇA

A Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) anunciou que poderá 
produzir a vacina contra o co-
ronavírus a partir de dezembro. 
Em parceria com a Universidade 
de Oxford, a organização está 
desenvolvendo o medicamento 
no Laboratório de Manguinhos, 
na Zona Norte do Rio.  

A iniciativa já está na fase 3 dos 
estudos clínicos, última fase de 
testes em humanos para apontar 
segurança e eficácia. Estudos pre-
liminares das fases 1 e 2 demos-
traram que ela apresenta respostas 
imunológicas promissoras. 

Recentemente, o Ministério da 
Saúde fez acordo com um labo-
ratório para a compra de insumos 
e transferência de tecnologia de 
Oxford para a Fiocruz. Trata-se 
de uma encomenda tecnológi-
ca em que a instituição adquire 
o produto antes do término dos 
ensaios clínicos.

"Assumimos um risco de natu-
reza econômica para ter a vacina 
no Brasil, um compromisso finan-
ceiro, esperando que o produto 

seja bem sucedido, mas claro que 
ele pode não se provar eficaz. Há 
muitas pesquisas sem resposta so-
bre o coronavírus, e acredito que 
a escolha desta vacina foi muito 
bem pensada. Não somos o único 
país a tomar esta iniciativa. Ou-
tros também estão conciliando 
ensaios clínicos e produção de 
lotes sem ter certeza sobre o re-
sultado final", disse a presidente 
da Fiocruz, Nisia Trindade.

A Fiocruz determinou um cro-
nograma até a vacina ser bem 
produzida. A previsão é de um 
primeiro lote, com 15,2 milhões 
de doses, fique pronto ainda em 
dezembro. Um novo lote, com as 
15,2 milhões de doses restantes, 
estará à disposição em janeiro de 
2021. Elas seriam testadas em um 
determinado grupo de pessoas.

Ainda seriam necessárias as 
etapas de registro e validação, an-
tes de uma possível distribuição. 
Serão priorizados profissionais 
da saúde e pessoas dos grupos de 
risco, como idosos e portadores 
de doenças crônicas.

Governo traça diretrizes para eventual 
combate a gafanhotos no país

à   MEIO AMBIENTE

Preocupado com o risco de a 
nuvem de gafanhotos, localizada 
na Argentina, entrar em terri-
tório brasileiro e prejudicar 
produtores no Sul do país, o 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
publicou, no Diário Oficial 
da União de hoje, 30, porta-
ria que estabelece diretrizes 
para "Plano de Supressão 
e medidas emergenciais" a 
serem aplicadas caso a praga 
(Schistocerca cancellata) 
chegue no Rio Grande do Sul 
e Santa Catarina.

Segundo a Portaria nº 
208/2020, caberá ao órgão 
estadual de defesa agrope-
cuária de cada estado esta-
belecer o plano de supressão 
"a partir dos procedimentos 
gerais de controle estabe-
lecidos pelo Departamento 
de Sanidade Vegetal e Insu-
mos Agrícolas da Secretaria 
de Defesa Agropecuária do 
Ministério da Agricultura".

Entre as medidas previs-
tas, figuram recomendações 
gerais para o uso de agrotó-
xicos, bem como mecanismos 
de controle das quantidades 
de agrotóxicos a serem dis-
tribuídos, comercializados e 
utilizados, caso a praga chegue 

ao país.
USO DE INSETICIDADES
Em anexo, a portaria apresen-

ta tabelas com recomendações 
de uso e dosagem de inseticidas 
biológicos à base de Beauveria 
bassiana e Metarhizium aniso-
pliae, bem como intervalos de 
aplicação, limites de resíduos e 
quantidades máximas dos prin-
cípios ativos a serem usados 
no combate à praga.

A portaria prevê, ainda, a 
criação de canais para envio 
de informações relacionadas à 
identificação da praga em ter-
ritório brasileiro, com vistas 
à emissão de alertas fitossa-
nitários. 

Ainda entre as medidas pre-
vistas pela portaria estão a ado-

ção de procedimentos opera-
cionais para monitoramento 
"das características e níveis 
populacionais da praga", e o es-
tabelecimento de mecanismos 
de controle a serem aplicados 
em função de suas diferentes 
fases de desenvolvimento.

Durante o período de emer-
gência, os órgãos estaduais de 
defesa agropecuária deverão 
apresentar relatórios trimestrais 
ao Departamento de Sanidade 
Vegetal e Insumos Agrícolas, 
informando as ações que foram 
executadas.

FENÔMENO
Nos últimos dias, milhões de 

gafanhotos invadiram cidades e 
fazendas de parte da Argentina, 
formando verdadeiras nuvens de 

insetos. Embora não represen-
tem um risco direto para os seres 
humanos, estes ortópteros salta-
dores podem, em grupo, causar 
grandes prejuízos econômicos, 
devorando plantações em ques-
tões de horas.

Embora o fenômeno tenha 
ganhado destaque internacional 
quando a nuvem de gafanhotos 
já ameaçava cruzar as fronteiras 
da Argentina com o Brasil e com 
o Uruguai, ele não surgiu de uma 
hora para outra, do nada. 

Desde 2015, especialistas ar-
gentinos estudam o crescimento 
acelerado desta população, prin-
cipalmente da espécie Schistocer-
ca cancellata, também chamada 
de gafanhoto migratório sul-a-
mericano.
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2020

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) QUE OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 

PARA IMPLANTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO MUNICÍPIO DE PALMEI-

RA D’ OESTE, CONFORME CONVÊNIO  Nº 2019CV00011 CELEBRADO ENTRE 

A SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA E O MUNICÍPIO DE PAL-

MEIRA D’ OESTE. Data da realização 22/07/2020 às 09:00 hs.

Palmeira D’Oeste, 02 de Julho de 2020.

REINALDO SAVAZI

Prefeito Municipal

______________________________________________________________

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE

CHAMAMENTO PÚBLICO

OBJETO: REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO Nº 

003/2020 - COM A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, DENOMINADA IR-

MANDADE PADRE EMANOEL D’ALZAN.

VALOR DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FIANCEIROS: R$ 3.450,00 (três 

mil quatrocentos e cinquenta reais). 

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 18 de Junho de 2020.

VIGÊNCIA: 12(doze) meses 

_______________________________________________________________

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE

CHAMAMENTO PÚBLICO

OBJETO: REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO Nº 

004/2020 - COM A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, DENOMINADA IR-

MANDADE PADRE EMANOEL D’ALZAN.

VALOR DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FIANCEIROS: R$ 5.908,05 

(cinco mil novecentos e oito reais e cinco centavos). 

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 18 de Junho de 2020.

VIGÊNCIA: 12(doze) meses 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D’OESTE
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Mobilização emergencial da LBV desta 
vez chegou na cidade de olímpia

São José do Rio Preto/SP – 
O trabalho da Legião da Boa 
Vontade – LBV não para, 
desde do início da pande-
mia vem entregando cestas 
de alimentos não perecíveis 
e kits de limpeza e higie-
ne à milhares de famílias 
brasileiras de baixa renda, 
que sofrem com os efeitos 
socioeconômicos causados 
pelo momento de isolamento 
social. Além de amparar as 
famílias atendidas diaria-
mente em seus serviços e 
programas socioeducacio-
nais, juntamente com orga-
nizações parceiras a LBV 
vem auxiliando famílias que 
se encontram em risco ali-
mentar.

Na última terça-feira, 30, 
LBV entregou 50 cestas de 

alimentos e 50 kits de lim-
peza para famílias em situa-
ção de risco social e insegu-
rança alimentar, atendidas 
pela Associação Beneficen-
te Cultural e Assistencial 
- ABECAO de Olímpia/SP.

“Quero agradecer a todos 
da LBV e da ABECAO por 
esta cesta, que é muito satis-
fatória, pois a cosa não está 
fácil né. Agradeço muito, 
de coração! disse a atendida 
sr. Rosana Aloizio Calisto 
ao receber a cesta e o Kit de 
limpeza”.

Estou aqui para agradecer 
a LBV pela parceria com a 
ABECAO, que nos propor-
cionou essa grande ajuda, 
essa cesta de alimentos. Que 
Deus abençoe a todos e que 
tudo isso que estamos viven-

ciando nesse momento pas-
se logo e que nós possamos 
ficar cada vez mais fortale-
cidos e sermos sempre gra-
tos por essa super ação que 
está nos beneficiando agora. 
Muito obrigada!” Destacou 
a Sra. Elizabete Gonsalves 
Ferreira. 

Na oportunidade a pre-
sidente da ABECAO sra. 
Claudia Regina da Si lva 
agradeceu a todos que au-
xiliam quem mais precisam: 
“Quero agradecer a parceria 
com a LBV, na certeza de 
que muitas famílias estão 
sendo beneficiadas.  Dei-
xo meus agradecimentos 
a diretoria,  a todos os vo-
luntários da LBV e todas 
as pessoas de boa vontade 
que auxil iam aos que ne-

cessita nesse momento de 
pandemia. Muito obrigada 
mesmo LBV”.

Neste momento desafia-
dor, a Legião da Boa Vonta-
de continua com seu traba-
lho no apoio às populações 
mais vulneráveis! Para que 
milhares de pessoas e fa-
mílias não passem fome, a 
LBV conta com sua ajuda. 
Para colaborar basta aces-
sar o si te www.lbv.org. O 
resultado das doações pode 
ser conferido no endereço 
@LBVBrasil no Facebook 
e no Instagram. 

Em São José do Rio Preto/
SP, a LBV está localizada 
na Rua Dom Pedro l, 2776, 
Jd Canaã. Para outras in-
formações o telefone é (17) 
3235-1811

à  BENEFÍCIO

Cartórios podem regularizar CPF para solicitação do auxílio emergencial
Num primeiro momento, apenas os cartórios de São Paulo estão autorizados a fazer a regularização

As 836 unidades de Registro 
Civil do Estado de São Paulo es-
tão autorizadas a fazer a inscri-
ção, alteração, consulta e emissão 
de segunda via de CPF (Cadastro 
de Pessoas Físicas), desde essa 
quarta-feira (1º). A regularização 
do CPF pelos cartórios possibilita 
que os cidadãos paulistas possam 
inclusive regularizar os docu-
mentos para solicitarem depois 
o auxílio emergencial disponi-
bilizado pelo Governo Federal. 

Essa autorização aos cartórios 
será expandida para todo o Bra-
sil, informou a Receita Federal. 
Segundo o órgão, foi firmado 

-Brasil, Luis Carlos Vendramin 
Júnior, diz que a presença dos car-
tórios em todos os municípios do 
País é uma facilidade que começa 
a ser melhor explorada pelo Po-
der Público. “A Receita Federal 
já havia sido o primeiro órgão a 
perceber a capilaridade dos car-
tórios e possibilitar a emissão do 
CPF já na certidão de nascimento 
de recém-nascido. Agora amplia 
não só os serviços disponíveis 
nos cartórios, mas também o seu 
alcance, já que qualquer cidadão 
poderá ser beneficiado”.

TARIFA DE CONVENIÊN-
CIA

Para que seja possível reali-
zar os serviços, os Cartórios de 
Registro Civil poderão cobrar 
uma tarifa de conveniência no 
valor de R$ 7,00 a quem solicitar 
o serviço. 

Mas, atenção: os principais 
serviços feitos em cartórios per-
manecem gratuitos: inscrição no 
CPF realizada no ato do registro 
de nascimento, cancelamento no 
caso de óbito e alteração de nome 
por ocasião do casamento.

Com informações do Ministé-
rio da Economia

um convênio entre a Associação 
Nacional dos Registradores de 
Pessoas Naturais (Arpen-Bra-
sil) e a Receita Federal, como 
base a Lei Federal nº 13.484/17, 
que transformou os Cartórios de 
Registro Civil, presentes em to-
dos os municípios e distritos do 
País, em Ofícios da Cidadania, 
podendo realizar parcerias com 
órgãos públicos para a solicita-
ção e entrega de documentos de 
identificação.

A novidade, que na sequên-
cia será expandida para os de-

mais estados brasileiros e para 
o DF, permitirá ao cidadão sair 
do cartório já com o documento 
regularizado para sua utilização 
e, nos casos em que o sistema in-
terligado com a Receita Federal 
apontar a necessidade de com-
plementação do atendimento, o 
acompanhamento da situação 
poderá ser feito de forma online 
pelo site www.registrocivil.org.br 
mediante entrega de login/senha 
ao cidadão.

Para a Receita Federal, o con-
vênio amplia em quase 800% sua 

rede de atendimento no estado de 
São Paulo, até então composta 
por 90 unidades físicas em 81 mu-
nicípios paulistas, além do site 
www.receita.economia.gov.br.

Segundo o coordenador-geral 
de Gestão de Cadastros, audi-
tor-fiscal Clovis Belbute Peres, 
“com essa iniciativa, damos mais 
um passo na simplificação para o 
cidadão e, sobretudo, para o au-
mento da confiabilidade daquele 
que já é o mais qualificado cadas-
tro de pessoas do Brasil, o CPF”.

Já o vice-presidente da Arpen-
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-SP. 

MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO - Prefeito do Município de São Francisco, 

Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICO que se acha aberto no Setor de Adminis-

tração da Prefeitura Municipal, EDITAL DE PREGÃO N.º 16/2020, Proc. 42/2020, 

destinada a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

Médicos de CLINICO GERAL, correspondente a 06 horas semanais. As Propostas 

e Documentação deverão ser apresentadas na Divisão de Licitação da Prefeitura 

Municipal, sito à Avenida Oscar Antônio da Costa, 1187, até às 09h: 00min do dia 

15 de Julho de 2020, nos dias úteis e horários de expediente. Informações e Edital 

completo serão obtidos no endereço acima, nos dias úteis, ou pelo telefone (17) 

3693-1101 – Paulo Garcia e no site (saofrancisco.sp.gov.br). PREFEITURA MUNI-

CIPAL DE SÃO FRANCISCO-SP. AOS  30 de Junho de 2020. 

______________________________________________________________

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

ORIGEM: Pregão Presencial n° 14/2020 - Processo de Licitação n° 38/2020

OBJETO: Aquisição de Materiais de Construção para uso dos Setores da Prefei-

tura e para atendimento de programas assistenciais do município de São Francisco. 

Homologo para que surta os efeitos legais, a decisão proferida pela Comissão Per-

manente de Licitação, figurando como adjudicatória a empresa: REAL MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº. 34.607.383/0001-82, sediada à 

Rua São Paulo, nº 1171, na cidade de São Francisco (SP), conforme Ata registrada 

no Processo.

São Francisco-SP, 30 de Junho de 2020.

MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO

Prefeito Municipal 

______________________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM: Pregão Presencial n° 14/2020 - Processo de Licitação n° 38/2020

OBJETO: Aquisição de Materiais de Construção para uso dos Setores da Prefei-

tura e para atendimento de programas assistenciais do município de São Francisco. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

EXTRATO DE CONTRATO N° 37/2020

CONTRATADO: REAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº. 

34.607.383/0001-82.

VALOR TOTAL - R$ 87.445,57 (Oitenta e sete mil quatrocentos e quarenta e cinco 

reais, cinquenta e sete centavos).

DATA DE ASSINATURA: 01 de JULHO de 2020.

MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO

Prefeito Municipal

______________________________________________________________

EXTRATOS TERMOS ADITIVOS

Extrato de 1º Termo de Aditamento de prazo e valor do Contrato n° 21/2020

Modalidade: Tomada de Preços n° 01/2020- Processo de Licitação n° 15/2020

Contratante: Prefeitura Municipal de São Francisco SP.

Contratada: CONVERD CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

Objeto: Reforma dos Canteiros Centrais da Avenida Oscar Antônio da Costa, na 

cidade de São Francisco/SP, em atendimento ao Convênio nº 274/2018 celebrado 

junto ao governo do Estado de São Paulo.

Valor: R$ 10.752,41 (Dez mil setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e 

um centavos).

Data de Assinatura: 17 de Junho de 2020.

Vigência: Até 18 de Setembro de 2020 (90 dias).

______________________________________________________________

EXTRATOS TERMOS ADITIVOS

Extrato de 1º Termo de Aditamento de prazo e valor do Contrato n° 48/2019

Modalidade: Pregão Presencial n° 18/2019 - Processo de Licitação n° 39/2019

Contratante: Prefeitura Municipal de São Francisco SP.

Contratada: EQUIPSERV SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

Objeto: Prestação de serviços na área de segurança e medicina do trabalho, 

compreendendo: controle de perícias médicas, realização de exames ocupacio-

nais clínicos e complementares, emissão de ASO - Atestado de Saúde Ocupa-

cional, bem como a elaboração e atualização dos seguintes documentos: PPRA, 

PCMSO, de acordo com NR 07, com emissão do relatório anual, LTCAT, de acordo 

com a NR 15 e 16 e PPP , de acordo com a normativa do INSS nº 84, no que diz 

respeito à saúde.

Valor: R$ 36.600,00 (Trinta e seis mil e seiscentos reais).

Data de Assinatura: 26 de Junho de 2020.

Vigência: Até 28 de Junho de 2021 (12 meses).

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO FRANCISCO

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS

A Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste Estado de São Paulo na 
pessoa do Srº. REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oes-
te Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais:-

Convoca o (a) candidato (a) aprovado (a) no Concurso Público Muni-
cipal nº. 01/2.019, abaixo relacionado, conforme resultado publicado por 
Edital anteriormente, a comparecer no próximo dia 02 de julho de 2.020, 
às 7h30min no DEPARTAMENTO DE PESSOAL situado à Avenida Dr. 
Francisco Felix Mendonça nº. 49-55, com o fim específico de tomar pos-
se do cargo pleiteado. O não comparecimento no dia e horário marcado 
implicará na desistência da vaga.

CARGO CLASSIF. NOME  MEDIA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 12° RENATA MARIA DE 

SOUZA DA CUNHA 57,50

 Palmeira d’Oeste - SP, 29 de junho de 2.020.

Reinaldo Savazi
Prefeito Municipal
_________________________________________________

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS

A Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste Estado de São Paulo na 
pessoa do Sr. REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste 
Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais:-

Convoca o (a) candidato (a) aprovado (a) no Concurso Público Muni-
cipal nº. 02/2.016, abaixo relacionado, conforme resultado publicado por 
Edital anteriormente, a comparecer no próximo dia 02 de julho de 2.020, 
às 7h30min no DEPARTAMENTO DE PESSOAL situado à Avenida Dr. 
Francisco Felix Mendonça nº. 49-55, com o fim específico de tomar pos-
se do cargo pleiteado. O não comparecimento no dia e horário marcado 
implicará na desistência da vaga.

CARGO CLASSIF. NOME   MEDIA
MERENDEIRA 5º ROZANGILA DE SOUZA SECAFIM 

137,00

Palmeira d’Oeste - SP, 29 de junho de 2.020.

Reinaldo Savazi
Prefeito Municipal
_________________________________________________________

 CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS

A Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste Estado de São Paulo na 
pessoa do Srº. REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oes-
te Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais:-

Convoca o (a) candidato (a) aprovado (a) no Concurso Público 
Municipal nº. 01/2.019, abaixo relacionado, conforme resultado 
publicado por Edital anteriormente, a comparecer no próximo dia 
02 de julho de 2.020, às 7h30min no DEPARTAMENTO DE PES-
SOAL situado à Avenida Dr. Francisco Felix Mendonça nº. 49-55, 
com o fim específico de tomar posse do cargo pleiteado. O não 
comparecimento no dia e horário marcado implicará na desistência 
da vaga.

CARGO CLASSIF. NOME   MEDIA
SERVENTE DE ESCOLA 4º JEFERSON WILIAN SILVA 

80,00

                                 Palmeira d’Oeste - SP, 29 de junho de 2.020.

Reinaldo Savazi
Prefeito Municipal

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS

A Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste Estado de São Paulo na 
pessoa do Sr. REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste 
Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais:-

Convoca o (a) candidato (a) aprovado (a) no Concurso Público Muni-
cipal nº. 02/2.016, abaixo relacionado, conforme resultado publicado por 
Edital anteriormente, a comparecer no próximo dia 01 de julho de 2.020, 
às 7h30min no DEPARTAMENTO DE PESSOAL situado à Avenida Dr. 
Francisco Felix Mendonça nº. 49-55, com o fim específico de tomar pos-
se do cargo pleiteado. O não comparecimento no dia e horário marcado 
implicará na desistência da vaga.

CARGO CLASSIF. NOME    MEDIA
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I (PEB I) 25° LÍGIA SIMONE 

OLIVEIRA DA COSTA 58,00

                                 Palmeira d’Oeste - SP, 29 de junho de 2.020.

Reinaldo Savazi
Prefeito Municipal
_________________________________________________________

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS

A Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste Estado de São Paulo na 
pessoa do Sr. REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste 
Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais:-

Convoca o (a) candidato (a) aprovado (a) no Processo Seletivo Muni-
cipal nº. 02/2019, abaixo relacionado, conforme resultado publicado por 
Edital anteriormente, a comparecer no próximo dia 01 de julho de 2020, 
às 7h30min no DEPARTAMENTO DE PESSOAL situado à Avenida Dr. 
Francisco Felix Mendonça nº. 49-55, com o fim específico de tomar pos-
se do cargo pleiteado. O não comparecimento no dia e horário marcado 
implicará na desistência da vaga.

CARGO CLASSIF. NOME   MÉDIA
PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA – PEB I 10° S U Z A N E 

ARIELLI DE CARVALHO BUFFO DE FARIA 30

Palmeira d’Oeste - SP, 29 de junho de 2020.

Reinaldo Savazi
 Prefeito Municipal

_________________________________________________________

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS

A Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste Estado de São Paulo na 
pessoa do Srº. REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oes-
te Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais:-

Convoca o (a) candidato (a) aprovado (a) no Concurso Público Muni-
cipal nº. 02/2.019, abaixo relacionado, conforme resultado publicado por 
Edital anteriormente, a comparecer no próximo dia 01 de julho de 2.020, 
às 7h30min no DEPARTAMENTO DE PESSOAL situado à Avenida Dr. 
Francisco Felix Mendonça nº. 49-55, com o fim específico de tomar pos-
se do cargo pleiteado. O não comparecimento no dia e horário marcado 
implicará na desistência da vaga.

CARGO CLASSIF. NOME   MEDIA
DENTISTA - IV 1º DANILO RODOLFO SOARES 48

                                 Palmeira d’Oeste - SP, 29 de junho de 2.020.

Reinaldo Savazi
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE

O ABUSO DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS
TENENTE DIRCEU CARDOSO GONÇALVES 

ARTIGO

A Medida Provisória é um 
instituto (artigo 62 da Consti-
tuição), que dá agilidade ao pre-
sidente da República para adotar 
medidas urgentes e relevantes, 
conforme define o próprio texto 
constitucional. O governante 
a edita, ela entra em vigor de 
imediato e o Congresso Nacio-
nal tem 60 dias para apreciá-la. 
Se não o fizer, o texto entra em 
regime de urgência e impede 
tramitação de outros projetos até 
que os parlamentares decidam 
se a aprovam ou rejeitam. Mas, 
também, pode cair em decurso 
de prazo e perder a eficácia se, ao 
final de 120 dias, não tiver sido 
votada. Pela própria natureza, 
as MPs, constituem instrumento 
excepcional de urgência. Mas, 
infelizmente, desde a sua ins-
tituição, tem sido usada como 
fonte de poder discricionário. 
Em vez de propor as inovações 
através de projetos-de-lei, os 
presidentes o fazem por Medida 
Provisória. E, nos períodos em 
que as relações entre Executivo 
e Legislativo são conflitantes, 
em represália, os parlamentares 
deixam as MPs caírem no decur-
so de prazo.

Para fortalecer a democracia 
brasileira, seria interessante cor-
rigir essa inconformidade. Fazer 
com que as MPs sejam aplicadas 
só para questões urgentes e re-
levantes como, por exemplo, a 
liberação de recursos para com-
bater a pandemia, o atendimento 

a catástrofes e questões de segu-
rança que não possam esperar 
pelo processo legislativo. Por 
outro lado, em vez de serem pas-
siveis de decurso de prazo, 
as MPs deveriam poder ser 
derrubadas exclusivamente 
pelo voto parlamentar con-
trário. Elas deveriam valer 
conforme o editado enquan-
to o Congresso não decidir 
barrá-las. Isso aumentaria a 
responsabilidade do chefe do 
Executivo na edição e a im-
portância dos parlamentares 
na sua apreciação.

A atual Constituição tem 
viés parlamentarista, mas 
nós vivemos no presidenca-
lismo. Isso costuma trazer 
dificuldades, que são po-
tencializadas pela nefasta 
prática do “toma-lá-dá-cá” 
adotada nas últimas décadas. 

Quando Bolsonaro chegou 
com idéias novas e montou 
seu governo sem barganhar 
com o parlamento, passou a 
ter problemas que ainda estão 
por resolver. Continua – em 
nossa opinião - usando exage-
radamente as MPs. É preciso 
alguém ter a coragem de re-
colocar as coisas nos devidos 
lugares. Medida Provisória 
deve atender às emergências 
e projeto de lei ordinária su-
prir o dia-a-dia. Mas para 
isso, também é necessário 
que o parlamento produza 
mais, discutindo e votando os 
projetos num tempo razoável 
e jamais os engavetando. O 
país precisa dessa responsa-
bilidade e do entendimento 
entre os membros dos poderes 
constituídos ou, então, con-
tinuará patinando. Até para 

praticar a oposição há que se 
ter bom senso.

A Medida Provisória é o su-
cedâneo do decreto-lei, ins-
trumento que os governos de 
exceção – Getúlio Vargas e os 
militares de 64 – utilizaram, 
especialmente nos períodos 
em que o Congresso esteve 
fechado. Nessas condições, 
deveria ser utilizada apenas 
em situação especialíssima, 
quando a segurança nacional 
ou o bem-estar da comunidade 
estivessem em risco. Apesar de 
já ter apensadas mais de cem 
emendas, a Constituição carece 
de mais atualizações para aper-
feiçoar o funcionamento das 
instituições e proporcionar as 
condições para o bom funcio-
namento e desenvolvimento do 
país. Quem se habilita a propor 
as correções?
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
LEI MUNICIPAL Nº. 2.785, DE 30 DE JUNHO DE 2020.
AUTORIZA A CESSÃO DE BEM IMÓVEL EM REGIME DE COMODATO, E  

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São 

Paulo, no exer-cício de suas atribuições legais,  FAZ SABER QUE A CÂMARA 
MUNICIPAL, POR SEUS REPRESENTANTES, APROVOU E ELE SANCIONA 
E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder em regime de 
comodato, o bem imóvel relacionado na presente Lei para a Associação dos 
Produtores Rurais de Palmeira d’Oeste e Região, com registro no CNPJ sob o 
n.º 56.369.242/0001-01 e para a COOAPALM – Coopera-tiva dos Agricultores 
de Palmeira d’Oeste-SP, com registro no CNPJ 35.148.382/0001-80.

§ Único - O prazo de vigência será de 05 (cinco) anos, a contar da promulga-
ção da presente Lei, podendo a critério do Município ser prorrogado por igual 
período, desde que havendo interesse de ambas as partes.

Art. 2º - A desistência de um dos comandantes em ocupar o imóvel para 
os fins previsto no termo de comodato, não implica na continuidade do rema-
nescente.

Art. 3º - O bem objeto da presente lei que será concedido em comodato 
trata-se de:

- Um prédio de característica industrial, situado no Recinto de Exposições 
da FEPEB, de propri-edade do Município, objeto da Matricula n.º  6835, do 
Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Palmeira d’Oeste, contendo á 
área do prédio com 410,00 metros quadrados , com uma área total de 2.437,50 
metros quadrados, no qual terá sua posse transferida aos COMODATÁRIOS, 
com a finalidade de ser instalada Associação dos Produtores Rurais de Pal-
meira d’Oeste e Regi-ão e para a COOAPALM – Cooperativa dos Agricultores 
de Palmeira d’Oeste-SP.

Art. 4º - O bem imóvel objeto da presente lei será utilizado pelas comoda-
tárias de comum acordo, com sua utilização específica para realização das 
atividades inerentes ao objeto de seus res-pectivos instrumentos sociais.

Art. 5º - Fica proibido a realização de obras no bem imóvel cedido a título de 
comodato, salvo necessidade para desenvolvimento das atividades, que deverá 
ser requerido junto ao setor de obras do município com a devida aprovação.

Art. 6º - As benfeitorias realizadas no imóvel que sejam passíveis de apro-
vação pelo setor de obras, serão acrescentados ao mesmo, sendo indevida 
qualquer ressarcimento a título de indeni-zação.

Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrá-rio, em especial a Lei Municipal n.º 2.669/2018. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 30 DE 
JUNHO DE 2020. 

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
_______________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
LEI MUNICIPAL Nº. 2.786, DE 30 DE JUNHO DE 2020.
AUTORIZA A CESSÃO DE BEM IMÓVEL EM REGIME DE COMODATO, E  

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São 

Paulo, no exer-cício de suas atribuições legais,  FAZ SABER QUE A CÂMARA 
MUNICIPAL, POR SEUS REPRESENTANTES, APROVOU E ELE SANCIONA 
E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder em regime de 
comodato, o bem imóvel relacionado na presente Lei para o ACEFFI – (Asso-
ciação Comunitária Eugenio Finotto Fiho), instituída no CNPJ 46.609.905/0001-
64.

Art. 2º - O bem objeto da presente lei que será concedido em comodato 
trata-se de: 

- Uma sala, localizado no antigo Prédio da Prefeitura Municipal, situado 
na Av. Prefeito Hélio Ponce, n.º 47-35, Centro – CEP: 15.720-000 – Palmeira 
d’Oeste-SP, no qual terá sua posse trans-ferida a COMODATÁRIO, com a fi-
nalidade de ser instalada para desenvolvimento de atividades administrativas 
do ACEFFI.

Art. 3º - As obrigações e responsabilidades atribuídas ao comodante e ao 
comodatário constam no contrato a ser firmado entre as partes.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrá-rio, em especial a Lei Municipal 2.739 de 20 de agosto 
de 2019.

GABINTE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 30 DE 
JUNHO DE 2020. 

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
_______________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
LEI MUNICIPAL N.º 2.787, DE 30 DE JUNHO DE 2020.
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE BENS PÚLICOS 

PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS:

REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER QUE A CÂMARA 
MUNICIPAL, POR SEUS REPRESENTANTES APROVOU E ELE SANCIONA 
E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo, em conformidade com o Inciso VII, do Artigo 
18, da Lei Orgâ-nica do Município autorizada a alienar, mediante licitação, os 
seguintes bens públicos de sua propriedade:-

:- 81,51 metros quadrados do sistema viário do loteamento “RESIDENCIAL 
DAS ARAUCÁ-RIAS”, área está que se encontra registrado no CRI local, sob 
a matrícula nº 12.456.  

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em con-trário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 30 DE 
JUNHO DE 2020.

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
_______________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
LEI MUNICIPAL N.º 2.788, DE 30 DE JUNHO DE 2020.
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIO-

NAL SUPLEMENTAR ATÉ O VALOR DE R$ 5.908,05 (CINCO MIL, NOVECEN-
TOS E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São 
Paulo, no exer-cício de suas atribuições legais, FAZ SABER QUE A CÂMARA 
MUNICIPAL, POR SEUS REPRESENTANTES APROVOU E ELE SANCIONA 
E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir em sua Conta-
doria, Crédito Adici-onal Suplementar, destinados a empenhar despesas com 
Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Especial ao Combate do 
Covid-19, conforme a seguinte classificação orçamentá-ria:

1    Prefeitura Municipal de Palmeira 
d’Oeste

02    Prefeitura Municipal
02.12    Assistência Social
02.12.01   Assistência Social Geral
08    Assistência Social
08.241    Assistência ao Idoso
08.241.0036   Integração Social ao Idoso
08.241.0036.2029.0000 Incremento Temporário ao Bloco da Proteção 

Social Especial ao Combate do Covid-19
                 3.3.50.43.00 Subvenções Socia

is.........................................................R$ 5.908,05
    (Código de aplicação: 312.009)
Total  do Crédi to Adic ional  Espe-

cial.............................................................................R$  5.908,05
Art. 2º - Para cobertura do Crédito Adicional Especial, de que trata o artigo 

anterior, fica a con-tadoria da Prefeitura Municipal autorizada a utilizar o ex-
cesso de arrecadação que será provocado com o recebimento do Ministério do 
Desenvolvimento Social no valor de R$ 5.908,05.

Art. 3º - Fica autorizada através da presente Lei a inclusão deste programa 
e atividades no PPA e LDO, do exercício financeiro de 2020.

Art. 4º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em con-trário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 30 DE 
JUNHO DE 2020.

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
_______________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
LEI MUNICIPAL Nº. 2.789, DE 30 DE JUNHO DE 2020.
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIO-

NAL SUPLEMENTAR ATÉ O VALOR DE R$ 22.770,00 (VINTE E DOIS MIL, 
SETENCENTOS E SETENTA REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São 
Paulo, no exer-cício de suas atribuições legais, FAZ SABER QUE A CÂMARA 
MUNICIPAL, POR SEUS REPRESENTANTES APROVOU E ELE SANCIONA 
E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir em sua Con-
tadoria, Crédito Adici-onal Suplementar, destinados a empenhar despesas 
com Ações do COVID-19 no SUAS para Alimentos – Portaria 369, conforme a 
seguinte classificação orçamentária:

1    Prefeitura Municipal de Palmeira 
d’Oeste

02    Prefeitura Municipal
02.12    Assistência
02.12.01   Assistência Social Geral
08    Assistência Social
08.244    Assistência Comunitária
08.244.0037   Assistência Social Geral
08.244.0037.1031.0000 Ações do COVID-19 no SUAS para Alimentos – 

Portaria 369.
       3.3.90.30.00 Mater ia l  de Consu-

mo....................................................R$ 22.770,00
Total  do Crédi to Adic ional  Espe-

cial............................................................................R$ 22.770,00
Art. 2º - Para cobertura do Crédito Adicional Especial, de que trata o artigo 

anterior, fica a con-tadoria da Prefeitura Municipal autorizada a utilizar o ex-
cesso de arrecadação que será provocado com o recebimento do Ministério do 
Desenvolvimento Social no valor de R$ 22.770,00.

Art. 3º - Fica autorizada através da presente Lei a inclusão deste programa 
e atividades no PPA e LDO, do exercício financeiro de 2020.

Art. 4º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em con-trário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 30 DE 
JUNHO DE 2020.

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício

Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
_______________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
LEI MUNICIPAL Nº. 2.790, DE 30 DE JUNHO DE 2020.
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIO-

NAL ESPECIAL ATÉ O VALOR DE R$ 64.800,00 (SESSENTA E QUATRO MIL, 
OITOCENTOS REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São 
Paulo, no exer-cício de suas atribuições legais, FAZ SABER QUE A CÂMARA 
MUNICIPAL, POR SEUS REPRESENTANTES APROVOU E ELE SANCIONA 
E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir em sua Conta-
doria, Crédito Adici-onal Especial, destinados a empenhar despesas com Ações 
do COVID-19 no SUAS para Aco-lhimento – Portaria 369, conforme a seguinte 
classificação orçamentária:

1    Prefeitura Municipal de Palmeira 
d’Oeste

02    Prefeitura Municipal
02.12    Assistência Social
02.12.01   Assistência Social Geral
08    Assistência Social
08.241    Assistência ao Idoso
08.241.0036   Integração Social ao Idoso
08.241.0036.2032.0000 Ações do COVID-19 no SUAS para Acolhimento 

– Portaria 369.
       3.3.50.43.00 Subvenções Socia

is.......................................................R$ 64.800,00
Total  do Crédi to Adic ional  Espe-

cial............................................................................R$ 64.800,00
Art. 2º - Para cobertura do Crédito Adicional Especial, de que trata o artigo 

anterior, fica a con-tadoria da Prefeitura Municipal autorizada a cancelar a 
seguinte dotação orçamentária:

08.244.0037.1032.0000 Ações do COVID-19 no SUAS para Acolhimento 
– Portaria 369

                  3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídi-
ca...........R$ 64.800,00

Art. 3º - Fica autorizada através da presente Lei a inclusão deste programa 
e atividades no PPA e LDO, do exercício financeiro de 2020.

Art. 4º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em con-trário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 30 DE 
JUNHO DE 2020.

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
_______________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
Decreto n.º 037, de 30 de Junho de 2020.
“Dispõe sobre a prorrogação dos Decretos Municipais 023/2020, 027/2020, 

034/2020 e 035/2020, referente as medidas temporárias e emergenciais de 
prevenção de contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus).

REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de 
São Paulo, no exer-cício de suas atribuições legais;

Cons iderando a prev isão lega l  descr i ta  nos Decretos Munic ipa is 
023/2020, 027/2020 e 034/2020;

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica prorrogado salvo revogação expressa, os Decretos Muni-

cipais nº 023/2020, 027/2020, 034/2020 e 035/2020 até o dia 14 de Julho 
de 2020.

Art. 2º - Fica revogado os artigos 5 e 9 do Decreto Municipal 023 de 29 
de abril de 2020.

Art. 3º - Fica determinado a volta de utilização de ponto eletrônico em 
todos os setores e reparti-ções municipais a partir do dia 01 de julho de 
2020.

Art. 4º - Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste-SP, 30 de Junho de 

2020.
REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado conforme lei pertinente, em data supra. 
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
_______________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
PORTARIA Nº. 196, DE 08 DE JUNHO DE 2020.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São 

Paulo, no exer-cício de suas atribuições legais;
RESOLVE, exonerar, por motivo de APOSENTADORIA POR IDADE, com 

fundamento no artigo 56 e incisos da Lei Complementar nº. 004, de 22 de mar-
ço de 2005, a Servidora LURDES BENÍCIO DE SOUZA, portadora da Cédula 
de Identidade RG. nº. 12.708.400 e do CPF nº. 054.261.968-77, na qual o 
mesmo prestava serviços de  AGENTE SANIÁRIO.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 08 DE 
JUNHO DE 2020.

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Palmeira 

d’Oeste-SP., em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm, e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE


