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EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Pedranópolis-SP,
veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma
publicação da Administração, sendo esta, inteiramente
responsável pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico do Município
de Pedranópolis-SP poderão ser consultadas através
da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico:
www.pedranopolis.sp.gov.br e pesquisados com
acesso gratuito sem necessidade de cadastro prévio.

ENTIDADE:
Prefeitura do Município
de PEDRANÓPOLIS-SP
CNPJ: 63.893.929/0001-07
Rua João Gonçalves Leite, nº 510 - Centro
CEP 15630-000 - Pedranópolis - SP
Telefone: (17) 3838-1101
atendimento@pedranopolis.sp.gov.br
Site: www.pedranopolis.sp.gov.br
CÂMARA MUNICIPAL de PEDRANÓPOLIS-SP
CNPJ: 45.116.597/0001-72
Rua Arlindo Coelho, 489
CEP 15630-000 - Pedranópolis - SP
Telefone: (17) 3838-1173
Site: www.cmpedranopolis.sp.gov.br
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil e
Arquivo Assinado Digitalmente pelo servidor LEANDRO RAIOTTO ANDRADE. A Prefeitura do Município
Protocolado de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01
de Pedranópolis-SP, dá garantia da autenticidade deste documento, desde que o mesmo seja baixado
da ICP-Brasil
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
LICITAÇÕES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO POR
ESTA MUNICIPALIDADE COM A EMPRESAAUTO
POSTO PEDRANÓPOLIS LTDA.
Nesta data, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRANÓPOLIS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Senhor MARCOS ADRIANO DA SILVA, e de outro lado a
empresa AUTO POSTO PEDRANÓPOLIS LTDA, CNPJ (MF)
Nº 51.343.200/0001-88, com sede em Pedranópolis, SP, na Rua Arlindo Coelho, 566, Centro, CEP 15.630-000, neste ato representada
por sua sócia-administrativa, conforme no CONTRATO firmado
em 04 de janeiro de 2021, objeto do Pregão Presencial nº 13/2020,
firmam o presente TERMO ADITIVO, a saber:
CLAUSULA ÚNICA: As partes resolvem alterar a cláusula
financeira da Ata de Registro de Preço nº 01/2021, para constar que
o Processo nº 43/2020, Pregão Presencial nº 13/2020, de Ata de
Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de combustível
(gasolina aditivada, etanol comum, óleo diesel comum (s500) e óleo
diesel S10) para os veículos da frota municipal, foram alterados os
preços dos produtos que segue: Etanol em 6,85% passando a custar
o litro R$ 4,42 (quatro reais e quarenta e dois centavos); conforme
notas fiscais e documentos que adjuntou, a partir desta data. As
demais cláusulas contratuais mantêm-se inalteradas.
FINALMENTE, por estarem justos e contratados e de pleno acordo, depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado
pelas partes e por duas testemunhas a tudo presente.
Pedranópolis, 14 de maio de 2021.
MARCOS ADRIANO DA SILVA
Prefeito Municipal
AUTO POSTO PEDRANÓPOLIS LTDA
Contratada
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CONTABILIDADE E TESOURARIA
COMUNICADO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
CONSIDERANDO o Ato nº 04, de 24 de março de 2020,
de autoria da mesa da Câmara Municipal de Pedranópolis, que dispões de medidas que evitem possibilidades de proliferação do novo
CORONAVÍRUS (Covide 19);

ATO DO PODER LEGISLATIVO
COMUNICADO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
COMUNICADO
AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APROVAÇÃO DO PLANO
PLURIANUAL (2022-2025) E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (2022).
CONSIDERANDO a existência de pandemia do coronavírus (COVID-19), nos termos declarados pela Organização
Mundial da Saúde - OMS;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID -19), com as alterações promovidas
pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020;
CONSIDERANDO a Portaria Ministério da Saúde nº
356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e
operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020;
CONSIDERANDO a Portaria Ministério da Saúde nº
454, de 20 de março de 2020, que declara, em todo território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (COVID
-19);
CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18
de março de 2020, e o Senado Federal, em 20 de março de 2020,
reconheceram a existência de calamidade pública para os fins do
artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de
2020, nos termos do Decreto Legislativo do Congresso Nacional nº
06, de 20 de março de 2020;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 196 da
Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação;
CONSIDERANDO a situação de calamidade pública
reconhecida pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, e da quarentena declarada
pelo Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020;
CONSIDERANDO a alta escalabilidade viral do coronavírus (COVID -19);

COMUNICAMOS, que excepcionalmente e pelos motivos acima, não será realizada audiência pública na fase de aprovação da Lei que Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de
2022-2025 e Lei que Dispões das Diretrizes Orçamentárias (LDO)
para o exercício de 2022.
O PPA é um instrumento para o planejamento estratégico
do município, isto é, para organização dos recursos e energias do
governo e da sociedade em direção a uma visão de futuro, a um cenário de médio prazo, estabelece as diretrizes, os objetivos e metas
da administração municipal para as despesas de capital e outras,
decorrentes da implantação de programas de duração continuada.
A LDO fixa as metas e prioridades da Administração Pública para o próximo exercício financeiro, norteia a elaboração do
orçamento anual entre outros assuntos. Essa Lei também possibilita
a conexão entre o planejamento de curto prazo que é a LOA (Lei
Orçamentária Anual) e o planejamento de médio prazo contido no
PPA (Plano Plurianual).
Assim, as audiências públicas que antes eram realizadas
presencialmente, reuniam vereadores, servidores públicos e eram
abertas à participação da população, serão substituídas pelo envio
das sugestões ou pela solicitação de informações através do e-mail:
câmara@cmpedranopolis.sp.gov.br; e o Projetos de Leis que tratam
do Plano Plurianual para o quadriênio de 2022-2025 (PPA), e das
Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2022 (LDO), estarão disponíveis no site: WWW.cmpedranopolis.sp.gov.br.
Qualquer pessoa pode enviar as sugestões ou solicitar
informações por aquele canal até o 31/05/2021. A participação da
população vai auxiliar a Câmara, através da Comissão Permanente
de finanças e Orçamento a identificar quais as áreas prioritárias e
possibilitar a melhoria constante dos investimentos, proporcionando maior efetividade à gestão pública.
As audiências públicas presenciais, neste momento
substituídas pelo meio de comunicação eletrônico, funcionam
como instrumentos de consulta e participação popular, sem caráter
deliberativo, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de
Transparência.

CONSIDERANDO que ao Município cabe a adoção de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos à saúde pública, buscando evitar a disseminação da doença em seu território;

Pedranópolis, 19 de abril de 2021.
ORIVALDO FERNANDES
PRESIDENTE
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