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PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa
DESPACHO COPEL TOMADA DE PREÇOS N°

02/2020 – PROCESSO N° 478/2021 – JULGAMENTO
RECURSO – HABILITAÇÃO: Dá análise do recurso à vista
das normas estabelecidas no ato convocatório, como
também, nos pareceres técnicos da Secretaria de
Obras e Planejamento, a Copel DECIDE pelo INDEFERI-
MENTO do recurso apresentado pela empresa VIAPRE-
CISA TERRAPLENAGEM EPP, e resolve manter o julga-
mento anterior e HABILITAR as empresas: RENOV PAVI-
MENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, ACETEC
CONSTRUTORA LTDA e CASAMAX COMERCIAL E SERVI-
ÇOS LTDA e manter INABILITADA a empresa VIAPRECI-
SA TERRAPLENAGEM EPP. Fica desde já agendada a
data do dia 23 de julho de 2021 às 10 hrs para abertu-
ra dos envelopes 2 – Proposta. Em 19/07/2021 –
Comissão Permanente de Licitações.

DECRETO MUNICIPAL N°. 2.837,  DE  15  DE  JULHO
DE 2.021

“Dispõe da suspensão do regime de Teletrabalho
de acordo com a fase de transição do Plano São Paulo
e dá outras providências. ”

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

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 n. 2.682, de

16 de março de 2020, que dispõe sobre os procedi-
mentos de prevenção do coronavírus no Município de
Rio Grande da Serra e o Decreto Municipal 2.807, de 07
de maio de 2.021, que estabelece regras para o funcio-
namento dos serviços públicos no Município de Rio
Grande da Serra;

CONSIDERANDO o Plano Nacional de Imunização,
que já contemplou gestantes, pessoas com mais de
60(sessenta) anos e pessoas com doenças crônicas.

DECRETA
Art. 1º. – Ficam cessados, a partir de 19 de julho

de 2.021, os afastamentos dos servidores municipais
previstos no artigo 1º, III e IV, do Decreto Municipal
2.682, de 16 de março de 2.020, com relação a gestan-
tes, pessoas com mais de 60 (sessenta) anos e porta-
dores de doenças crônicas, condições estas já comtem-
pladas pelo Plano Nacional de Imunização. 

Art. 2º. – As repartições públicas funcionarão com
horário de expediente das 08:00 às 17:00 horas, inclu-
sive para atendimento ao público, sendo que a aplica-
ção do sistema de rodízio ou teletrabalho ficará a crité-
rio de cada Secretário responsável pela respectiva
pasta.

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, retroagindo seus efeitos para o dia 19
de julho de 2.021, revogadas as disposições em contrá-

rio.                  
Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra,

15 de julho de 2.021 - 57º. Ano de Emancipação
Político-Administrativa do Município.

Claudio Manoel Melo
Prefeito
Pedro Wilson Marques Estanquera
Secretário de Governo
Alexsandra Silva Aguiar
Secretária de Administração
Bárbara Regina Ferreira da Silva
Secretária Assuntos Jurídicos 

DECRETO MUNICIPAL Nº.  2.831, DE 01 DE JULHO
DE 2.021

“Dispõe sobre prorrogação de prazo do Programa
Especial de Recuperação Fiscal – REFIS.” 

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

Considerando a autorização para prorrogação do
prazo do Programa Especial de Recuperação Fiscal –
REFIS, previsto no parágrafo único, do artigo 3º., da Lei
Municipal nº. 2.393, de 15 de março de 2.021 e as jus-
tificativas constantes do processo administrativo nº.
228/2.021;

Considerando ainda que a prorrogação atende ao
interesse público do Município, pois possibilita uma

maior adesão dos contribuintes ao Programa Especial
de Recuperação Fiscal – REFIS, com repercussão positi-
va no aumento da arrecadação, na medida em que um
maior número de contribuintes poderá aderir ao REFIS.

DECRETA
Art. 1º. - Fica prorrogado até o dia 25 de novem-

bro de 2.021, o prazo de vigência da Lei Municipal nº.
2.393, de 15 de março de 2.021, que institui o
Programa Especial de Recuperação Fiscal - REFIS para
parcelamento de débitos municipais de pessoas físicas
e jurídicas, conforme autoriza o parágrafo único, do
artigo 3º., da referida Lei.

Art. 2º. - Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.   

Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra,
01 de julho de 2.021 - 57º. Ano de Emancipação
Político-Administrativa do Município.

Claudio Manoel Melo
Prefeito
Pedro Wilson Marques Estanquera
Secretário de Governo
Bárbara Regina Ferreira da Silva
Secretária Assuntos Jurídicos
Cássio Roberto de Souza Pegoraro
Secretário de Finanças

LEI MUNICIPAL Nº. 2.407, DE 05 DE JULHO DE
2.021

“Altera dispositivos da Lei Municipal 1.610, de 25
de maio de 2.006, com suas alterações subsequentes e
dá outras providências.”

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

LEI
Art. 1º. – Ficam transferidos os Serviços de

Compras e o de Licitações e Contratos, integrantes da
estrutura administrativa da Secretaria de Finanças para
a Secretaria da Administração.

Art. 2º. - Os Anexos II, V e VIII, da Lei Municipal nº.
1.610, de 25 de maio de 2.006, com as alterações sub-
seqüentes, com relação a Secretaria da Administração
e Secretaria de Finanças, passam a vigorar na forma
dos Anexos que fazem parte integrante desta Lei.

Art. 3º. - As despesas com a execução desta lei cor-
rerão por conta de verbas próprias do orçamento
vigente, suplementadas se necessário.

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 05 de
julho de 2.021 - 57º. Ano de Emancipação Político-
Administrativa do Município.

Claudio Manoel Melo
Prefeito Municipal


